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HATÁRIDŐNAPLÓ
Először is Boldog Új Évet
Kívánunk minden kedves
Olvasónknak! A 2012-es
évben is számos pályázati
lehetőség nyílik mind hazai,
mind Európai Uniós forrásból.
Az alábbi összefoglaló segítséget nyújt az előttünk álló határidők betartásához:
2012. február 1. és május
31. közötti időszakban
lehet kifizetési kérelmeket
benyújtani egyes EMVA
jogcímekre (FIGYELEM! ÜGYFELEINK ESETÉBEN AZ ELSŐ
KIFIZETÉSI KÉRELEMRE VONATKOZÓ 9 HÓNAPOS HATÁRIDŐ IS
EBBEN AZ IDŐSZAKBAN TELIK
LE!);

A Fiatalok Lendületben
Programra több ütemben
lehet benyújtani pályázatot: első határidő 2012.
február 1.;
A Délhatármenti Üzleti
Klaszter által támogatott
programokra
kizárólag
elektronikusan 2012. február 29-ig lehet beadni
pályázatokat;
Falumegújítás– és fejlesztés, illetve Vidéki örökség
megőrzése c. jogcímekre
előreláthatóan 2012. szeptemberében lehet támogatási kérelmeket benyújtani.

2012. JANUÁR

ISMÉT MÓDOSULT A KIFIZETÉSI ÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELMEK BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet 2011. december 21-i módosításával a
kifizetési és módosítási kérelmek benyújtására vonatkozó szabályozás,
több ponton módosult .
Felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető
meg. Amennyiben támogatási kérelem alapján indult eljárás során
megállapításra kerül, hogy a támogatási kérelem befogadását megelőzően a beruházás megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett pontozási szint vonatkozásában történő elutasítását vonja maga
után, amennyiben pedig kifizetési kérelem alapján indult eljárás során
kerül megállapításra, úgy a támogatás érintett pontozási szintjére vonatkozóan az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell
alkalmazni.
Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH a VM hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni, amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy akár a támogatási öszszeg 1%-ának megfelelő, de legfeljebb 500.000 forint mulasztási bírsággal sújtható.
Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki
tartalma egy alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki
ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba
való módosulása nélkül – módosítható;
Építéssel járó tevékenység esetén:
az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a
jogerős építési engedély hiteles másolatát
beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki
tervdokumentációt és műszaki leírást – vagy az illetékes építésügyi
hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;
engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési
kérelemhez mellékelni kell az ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi engedély egy példányát vagy annak hiteles másolatát;
nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési
kérelemhez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
másolatát.”
FIGYELEM! AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELMET A TÁMOGATÁSI HATÁROZAT
KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 9 HÓNAPON BELÜL BE KELL NYÚJTANI,
VAGY IGAZOLNI KELL A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT!!!

További információ, tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail
címen kérhető.
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AKTUALITÁSOK
2012-BEN IS FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM

Javasoljuk időben
megkezdeni a
dokumentációk
előkészítését és
összeállítását.

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a Fiatalok lendületben program öt
alprogramjában való részvételre.
Pályázók köre: nonprofit vagy civil szervezetek, helyi vagy regionális közintézményeknek, fiatalok informális csoportjai, az ifjúságpolitika terén európai szinten tevékenykedő testületek, nemzetközi nonprofit szervezetek és
ifjúsági, sport vagy kulturális rendezvényt szervező profittermelő szervezetek.
Támogatás célja: előmozdítani a fiatalok elkötelezettségét a növekedés
iránt, azaz: a fiatalok munkanélküliségének kérdéskörével, a szegénység
és társadalom peremére szorulás kérdéseivel foglalkozni, ösztönözni a
fiatalok kezdeményező szellemét, kreativitását és vállalkozó szellemét,
foglalkoztathatóságát, elősegíteni az egészséges életmódot, különösen a
szabadtéri tevékenységek és tömegsportok gyakorlásának elősegítésével,
valamint felhívni a fiatalok figyelmét a globális környezeti kihívásokra és az
éghajlatváltozásra, és mozgósítani őket.
Az elérhető keretösszeg 2007 és 2013 között 885 millió euró.
Pályázat beadási határidők 2012-ben
Február 1. (a projekt kezdete: május 1. és október 31. között)
Május 1. (a projekt kezdete: augusztus 1. és a következő év január
31. között)
Október 1. (a projekt kezdete: a következő év január 1. és június 30. között)
Bővebb információ: Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat weboldalán;
www.mobilitas.hu/flp

JUNIRO CHAMBER INTERNATIONAL PÁLYÁZATOK
A JCI pályázatot hirdet a Délhatármenti Üzleti Klaszter támogatásával, magyarországi nonprofit szervezetek és intézmények, valamint gazdasági társaságok programjainak támogatására az alábbi témakörökben:
A) Kapacitás-fejlesztési projektek: humánerőforrás (pl. oktatás, képzés) és/vagy infrastrukturális (eszközbeszerzés)
fejlesztés;
B) ÖKO-politikai projektek: környezetvédelem és fenntartható fejlődés a mindennapokban (pl. tájékoztató-információs
projektek);
C) Kulturális projektek: rendezvények, programok a hagyományőrzés jegyében.
A pályázat keretében igényelhető
támogatás maximális összege:
300.000.- Ft (kb. 1100 EUR)
A pályázatokat 2012. február 29.
24 óráig lehet benyújtani elektronikus úton a
palyazat@gratovin.hu e-mail címre.
Pályázati felhívás és adatlap letölthető www.juniorchamber.hu weboldalról.
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TELEÜLÉS-FEJLESZTŐK FIGYELEM!
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program Iránytó Hatóságának nem hivatalos tájékoztatása szerint az EMVA III.
tengelyének Falumegújítás –és fejlesztés illetve a Vidéki örökség megőrzése
című jogcímei a korábban megjelentekkel
ellentétben nem február 1-jétől nyílnak
meg, hanem 2012. szeptemberében lesz
elérhető. A Körösök Völgye Akciócsoport
döntéshozó testülete a napokban határozott az elérhető keretösszegekről. A jogcímek célterületeire több mint 240 millió
Ft áll rendelkezésre.
Van még egy kis idő a támogatási kérelem beadására, de javasoljuk időben
megkezdeni a dokumentációk előkészítését és összeállítását.

LEHETŐSÉGEK
DARÁNYI-TERV: stratégia a vidék minőségi életéért
A Vidékfejlesztési Minisztérium széles társadalmi vita után –melyről
korábbi hírlevelünkben is tájékoztattuk Önöket— véglegesítette a 2020
-ig szóló Nemzeti Vidékstratégiát. A most induló, a mezőgazdaság és
vidékfejlesztés minden területére kiterjedő Darányi Ignác Terv, a
Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásának keretprogramja.
A dokumentum négy átfogó területről: az agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésről, az élelmiszergazdaságról valamint a környezet védelméről
határoz meg tennivalókat.
A tárca célja, hogy Magyarországon úgy állítsanak elő értékes, egészséges, biztonságos és génmódosításmentes élelmiszereket, hogy közben védjék az ország természeti
erőforrásait, a talajokat, ivóvízbázisokat, az élővilágot, a tájat és benne az embert közösségeivel és
kultúrájával. Kiemelt feladat a
vidéki munkahelyteremtés növelése és a foglalkoztatottság
bővítése is.
A Nemzeti Vidékstratégia csak akkor lehet sikeres, ha a családi gazdaságokon alapuló agrárszerkezet az együttműködésre, az összefogásra
épül - mutatott rá Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Terv
bemutatására szervezett szakmai konferencián. Vagyis - tette hozzá -,
hogy a helyi gazdaságok és a hálózati együttműködés egyszerre vannak
jelen a programokban. Ez azt feltételezi, hogy a helyi közösségek részt
vesznek a fejlesztésekben is a programok sikere érdekében. Fazekas
Sándor a nemzeti vidékstratégia célkitűzéseinek és alapelveinek ismertetése után kiemelte, hogy Darányi Ignác agrárpolitikus, korábbi földművelésügyi miniszter kimagasló életműve bizonyítja; lehetséges a
megújulás, ezért neve méltó módon fémjelezheti a tárca törekvéseit.

„A nemzeti
vidékstratégia
egy terv arra,
hogy jó gazdaként éljünk azzal,
amit a földünk
adhat nekünk.”

Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára
beszédében elmondta: a Stratégia keretében 42 nemzeti program
valósul majd meg, ezek között lesznek térségi és országos programok
egyaránt. Példaként említette a demográfiai földprogramot, amelynek
keretében a vidéki életet, gazdálkodást vállaló fiatal párok juthatnak
művelhető földterületekhez. Be kell újra lakni és meg kell fiatalítani a
vidéket, ez kulcsfontosságú!- jelentette ki az államtitkár. Ángyán József szólt a helyi közétkeztetési
programok, valamint a helyi termékek értékesítését is lehetővé tevő helyi piacok szerveződésének
fontosságáról.
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár előadásában azt emelte ki, hogy az induló Darányi
Ignác Terv szerves része a jogszabályi környezet megújítása, egyszerűsítése, a szemléletformálás, az
ügyfélbarát támogatási- és intézményrendszer kialakítása.
Forrás: www.kormany.hu
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LEGFRISSEBB

PARLAMENT ELŐTT A HUNGARIKUM TÖRVÉNY
Az Országgyűlés tavaszi ülésszakában tárgyalja a HUNGARIKUM törvény tervezetét, mely a Darányi Ignác–
Tervvel összhangban van. A törvény összefogja és azonosítja nemzeti értékeinket, a készülő Magyar Értéktár segítségével pedig össze lehet gyűjteni, nyomon lehet követni a hungarikumokat.
Hungarikumnak számítanak a magyar nemzeti értékek körébe sorolható, magyarsághoz kapcsolódó tárgyak, szellemi- és kulturális javak, szokások, jelképek, valamint a nemzeti tudatot megtestesítő alkotások.
Első lépésként helyi, megyei szinten, majd tájegységenként kell összegyűjteni ezeket az értékeket,
melyekről egy 13 fős neves szakértőkből álló bizottság fogja meghatározni, beletartoznak-e a hungarikum
kategóriába. A jóváhagyott termékek tanúsító védjegyet kapnak. A hungarikumok támogatására 500
millió forint áll rendelkezésre.

KIFIZETÉSI KÉRELMEK BEADÁSÁHOZ FONTOS!!! TUDNIVALÓK
Az EMVA keretében támogatott legtöbb projekt esetében kifizetési kérelem benyújtás a 2012-es évben
február 01.– május 31. között, valamint augusztus 1.–december 31.között lehetséges. A kifizetési kérelmeket az erre a célra rendszeresített, legfrissebb formanyomtatványokon kötelező beadni, melyeket a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közlemény formájában tesz közzé a www.mvh.gov.hu weboldalon.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatásokhoz kapcsolódó formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat a 7/2012. (I.20) MVH közlemény tartalmazza.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Alapból a mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztéséhez
nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat a 6/2012. (I.20.)
MVH közleményt tartalmazza.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Alapból a falumegújítás– és fejlesztéshez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat a 8/2012. (I.20.) MVH közlemény
tartalmazza.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Alapból a vidéki örökség megőrzése nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat a 9/2012. (I.20.) MVH közlemény tartalmazza.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat a
19/2012. (I.20.) MVH közlemény tartalmazza.
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

