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130 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK A KÖRÖSÖKÖN

A térség turisztikai ágazatban
érdekelt szereplői az elmúlt hetekben
két közös pályázatot nyújtottak be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz a Körösök Völgye Akciócsoport koordinálásával.
Az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap
(EMVA)
LEADER térségek közötti intézkedése
keretében igényelhető támogatási
forrás segítségével összességében közel 130 millió forintos beruházás
valósulhat meg.
Az együttműködés célja a Körösök völgye, mint egységes tájegység
vonzerejének és idegenforgalmi jelentőségének növelése, különösen az
aktív turizmus fogadási feltételeinek javítása révén.
Az összesen 100 millió Ft támogatással megvalósítani tervezett
fejlesztések között szerepel a békési kishajó kikötő felújítása, a
szarvasi szabad strand kialakítása, a Holt – Körös és a Hármas Körös összekapcsolása céljából 2-2 fix és mobil móló kiépítése, új
kishajó kikötő létesítése Kunszentmártonban, továbbá kerékpárok
és kenuk beszerzése is.
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület vezetésével, a
Tiszazug LEADER Egyesület, a Hajdúvölgy-Körösmente Térség
Fejlesztéséért Egyesület, valamint a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
szakmai támogatásával kidolgozott pontszerű fejlesztéseket Békés Város
Önkormányzata, a Körös-Szögi Nonprofit Kft., a Szarvasi
Gyermekélelmezési Szolgáltató Nonprofit Kft., Balajti Attila vállalkozó,
Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Zerge Ifjúsági Túrasport
Egyesület valósíthatják meg.
2013 tavaszán a Vidékfejlesztési Minisztérium hirdetett kétfordulós
pályázatot a LEADER térségeken átnyúló fejlesztések támogatására. A
Körösök Völgye LEADER közösség gondozásában benyújtott
pályázatokat első körben a Vidékfejlesztési Minisztérium már támogathatónak ítélte, így a konzorcium
tagjainak „csak” az adminisztratív
előírásokat kell teljesíteniük .
Az együttműködő felek közötti
Partnerségi megállapodások és
pályázati dokumentációk ünnepélyes aláírására a résztvevők nemrégiben tartott közös sajtótájékoztatójával egyidejűleg került sor,
Szarvason.
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PÁLYÁZÓKNAK
2013. NOVEMBER 18-TÓL DECEMBER 13-IG NYÚJTHATÓAK BE PÁLYÁZATOK AZ
EMVA TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE JOGCÍMRE

Legalább 1 millió, legfeljebb 35 millió forint támogatás igényelhető az alábbi
turisztikai tevékenységek fejlesztésére:
Falusi szálláshelyek kialakítása;
Egyéb szálláshelyek kialakítása;
Ifjúsági szálláshelyek kialakítása;
Szálláshelyhez nem kötődő szolgáltatások fejlesztése

lehetőség

agroturizmus;
lovas turizmus;
vadász turizmus;
erdei turizmus;
horgász turizmus;
vízi turizmus;
borturizmus.
A pályázaton természetes személyek, mikro-, kis- vagy középvállalkozások, önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint nonprofit szervezetek indulhatnak.

nincs!

A támogatás az elszámolható kiadás 60%, hátrányos helyzetű területen 65%, de
közhasznú szervezet esetében 100% is lehet.

Hiánypótlásra

A támogatási kérelmeket 2013. november 18 — december 13. között lehet
benyújtani,
kizárólag
postai
úton,
a
Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és a www.mvh.gov.hu weboldalon
közzétett formanyomtatványokon a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület munkaszervezeti irodájához (5600 Békéscsaba, Pf. 142.)!
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
Önkormányzat esetén a képviselőtestület határozatának kivonata;
Nonprofit szervezet esetén bírósági
kivonat;
Közhasznú
szervezet
esetén közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló igazolás;
Egyházi jogi személy esetén nyilvántartásba vételt tanúsító okirat;
Pénzügyi terv;
5 millió Ft fölötti támogatási igény
esetén üzleti vagy működtetési és
fenntarthatósági terv;
Pontozáshoz kapcsolódó dokumentumok;
De minimis nyilatkozat;
Ingatlan nyilvántartási térképmásolat;
Ha az ingatlan nem saját tulajdon,
használati jogot igazoló okirat;
Ha a referenciaár nem állapítható
meg 2 db árajánlat;
Gépkatalógusban nem szereplő gép,
illetve eszköz esetén műszaki leírás;
Építés esetén építési tervdokumentáció és műszaki leírás, valamint
jogerős építési engedély, vagy igazolás az engedélyezési eljárás megindításáról vagy igazolás arról, hogy a
beruházás nem engedély köteles;
Már működő szálláshely fejlesztése
esetén az 1 éves üzemelést igazoló
jogerős üzemeltetési engedély;
Formanyomtatványok.

Elszámolható kiadások:
Építési munkák;
Berendezési tárgyak, eszközök;
Fatelepítés (horgászati célú fejlesztés, falusi vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén)
A szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja;
23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 31.§ -a szerinti ún. egyéb költségek.
A Körösök Völgye HACS területéről támogatási kérelem benyújtására jogosult
települések:
• Hátrányos helyzetűek: Csárdaszállás, Doboz, Hunya, Kamut, Kardos,
Kétsoprony, Murony, Örménykút, Tarhos, Békés és Mezőberény;
• Nem hátrányos helyzetűek: Békésszentandrás, Csabacsűd, Telekgerendás,
Békéscsaba, Gyomaendrőd, Szarvas.
FIGYELEM! A városi rangú településeken csak külterületi fejlesztések valósíthatóak meg, és e helységekben falusi szálláshely nem, csak egyéb szálláshely
kialakítása, bővítése támogatható.
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AKTUÁLIS
MEGALAKULT A LEADER EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE
2013. október 29-én, 46 LEADER Helyi Akciócsoport, köztük a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
részvételével Tatárszentgyörgy-Sarlóspusztán megalakult
a LEADER Egyesületek Szövetsége.
Az országos ernyőszervezetként működő egyesület célja
a hazai LEADER módszer elveinek megfelelő vidékfejlesztési program szakmai képviselete;
a Helyi Akciócsoportoknál felhalmozódott tudás- és
tapasztalat összegyűjtése és megosztása, valamint
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósítandó program népszerűsítése.
A szervezet további céljai között szerepel az együttműködés a vidékfejlesztéssel foglalkozó állami és önkormányzati szervekkel a területfejlesztési és területrendezési feladatok
ellátásában, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése a vidékfejlesztés területén.
Az alakuló ülésen részt vett dr. Maácz Miklós, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, és Tar Gyula megbízott igazgató, osztályvezető, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet képviseletében.
Az alakuló közgyűlésen a tagság a LEADER Szervezetek Szövetségének elnökévé választotta dr. Finta Istvánt, a Mecsek – Völgység – Hegyhát Egyesület elnökét. A szervezet
alelnöke Rácz Judit a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet
vezetője, és Gelencsér Géza, a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
elnöke.
A helyi fejlesztéspolitikai feladatok ellátására Magyarországon 95 LEADER Helyi
Akciócsoport működik. A LEADER szervezetek összefogására létrejött LEADER Egyesület
Szövetsége fontos célkitűzése a vidéki területek egységes fejlesztésének előmozdítása,
valamint a vidék-város partnerség erősítése, különösen a 2014-2020 közötti időszakban.

KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁS
2013. december 31-ig van
lehetőség az egyes EMVA
jogcímekből támogatott
projektek kifizetési kérelmeinek benyújtására.
A kifizetési kérelmek beadásával kapcsolatos részletes szabályokat az alábbi,
kötelezően alkalmazandó közlemények tartalmazzák,
melyek a www.mvh.gov.hu weboldalról letölthetőek
Falumegújítás-és fejlesztés: 114/2013. (VII.22.)
Vidéki örökség megőrzése: 111/2013. (VII.22.)
LEADER I-II. kör: 110/2013. (VII.22.)
LEADER III. kör - 2013: 153/2013. (VIII.22.)
Mikro-vállalkozások fejlesztése: 113/2013. (VII.22.)
Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 112/2013. (VII.22.)

Kifizetési kérelmek
benyújtására
kizárólag
elektronikusan,
2013. december 31-ig
van lehetőség!

MEGJELENTEK A NEA PÁLYÁZATOK!
A Nemzeti Együttműködési Alap
Kollégiumainak megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
nyílt pályázatot hirdetett civil
szervezetek működési támogatására és szakmai programjaik megvalósítására.
Pályázat benyújtására jogosultak azok az alapítványok, egyesületek és szövetségek, amelyek:
regisztráltatják magukat az EPER-ben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer);
jogerős bírósági nyilvántartásba vételük legkésőbb 2012. december 31-ig megtörtént.
Az igényelhető támogatás összege Kollégiumonként eltérő,
250 000 – 3 000 000,- Ft lehet.
Az elvárt önerő mértéke legalább 10%.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az EPER rendszerben, 2013. 11. 22 - 2013. 12.02. között lehet benyújtani,
kollégiumonként eltérő időpontban!
A témában a Békés Megyei Civil Információs Centrum ingyenes
tájékoztató fórumot szervez a Körösök Völgye Látogatóközpontban
(Békéscsaba,
Széchenyi
liget),
2013. november 19-én (kedd) 16:00 órától.
Bővebb információ a www.civil.info.hu oldalon érhető el.
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LEGFRISSEBB
MEGJELENT A VIDÉKI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Támogatás vehető igénybe:
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki
(1. célterület), illetve egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
(2. célterület);
többfunkciós szolgáltató központ felújítására, korszerűsítésére, bővítésére (3. célterület);
hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatására
(4. célterület).
Az
igényelhető
forrás összege
célterületenként
eltérő,
1 millió – maximum 30 millió Ft lehet.
1. és 2. célterület esetében legfeljebb 10 000 000,- Ft
3. célterület esetében legfeljebb 30 000 000,- Ft
4. célterület esetében legfeljebb 25 000 000,- Ft

minimum

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a.
A pályázaton önkormányzatok, önkormányzati társulások, nonprofit szervezetek,
valamint olyan polgárőr egyesületek indulhatnak amelyek tagjai az Országos
Polgárőr Szövetségnek.
Elszámolható költségek többek között:
új gépjármű beszerzése új szolgáltatás létrehozása, vagy már működő szolgáltatás kapcsán;
többfunkciós szolgáltató központ kapcsán a megvalósulási helyszín külső
és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;
kisléptékű infrastruktúra fejlesztése;
hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása kapcsán a megvalósulási helyszín külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;
kennel, box kialakítása, korszerűsítése;
kerítés építése, felújítása;
itató, etető kiépítése;
ketrec, kutyaház kialakítása;
magasnyomású mosó beszerzése;
chipleolvasó készülék beszerzése
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 8:00 órától forráskimerülésig,
de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00-ig.
A részletes pályázati felhívást a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet tartalmazza,
mely a Magyar Közlöny 2013. november 8-i, 185. számában jelent meg. A jogszabály a www.magyarorszag.hu weboldal „jogszabálykeresőjéből” is letölthető.
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

