KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

IV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK
A
KIFIZETÉSI
KÉRELEM
BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJÉT!
A napokban módosult az
52/2012. (VI.8.) VM rendelet
alapján turisztikai tevékenységek ösztönzésére benyújtott
támogatási kérelmekre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási időszak.
Azok az Ügyfelek, akik 2012ben nyújtottak be támogatási
kérelmet valamely turisztikai
célú beruházásra, jogerős
támogatási határozat birtokában 2013-ban elszámolásaikat február 1. és június 30.
illetve augusztus 1. és december 30. között adhatják be.
A változás csak a benyújtási
időszak
meghosszabbítására
vonatkozik (és csak e jogcím
esetében), az első, az ún. egyéb
elszámolható kiadások nélkül
számított támogatási összeg
legalább 10%-át kitevő elszámolás 6 hónapon belüli beadásának szabálya nem módosult!
A kifizetési kérelmek továbbra
is kizárólag elektronikus úton,
Ügyfélkapus hozzáférés birtokában nyújthatóak be az MVHhoz.
A vonatkozó módosítást tartalmazó 78/2013 (V. 3.) MVH
közlemény a következő címen
érhető el:
http://www.mvh.gov.hu/portal/
MVHPortal/default/mainmenu/
kozlemenyek/mvhk782013

2013. JÚNIUS

ISMÉT ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI
KIÁLLÍTÁS!
2013. szeptember 18-22.
között újra megrendezésre
kerül Budapesten, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban az OMÉK.
Az idei kiállítás mottója:
A magyar föld legjava.
A rendezvény kiemelt célja a hagyományos, kiváló minőségű,
megbízható és biztonságos magyar élelmiszerek bemutatása és
népszerűsítése.
A két évszázados múltra visszatekintő, Magyarország legnagyobb
és legrégebbi agrárgazdasági kiállításán bemutatásra kerülnek
többek között a magyar gazdák innovációi, a kiváló minőségű
magyar élelmiszerek, őshonos állatok és növények, borok, biotermékek, pálinkák, kézműves termékek, stb.
A kiállítás és vásár kitűnő alkalmat teremt a bemutatkozásra, kapcsolatépítésre. A kiállítók részvételi szándékukat a
rendezvény hivatalos honlapján a www.omek2013.hu
"Letölthető dokumentumok" menüpontban található jelentkezési lapon jelezhetik.
A 76. OMÉK keretében kerül átadásra a Vidékfejlesztési Díj is,
amelyre olyan projektgazdák jelentkezését várják akik a közösség szempontjából kiemelkedő jelentőségű fejlesztést valósítottak meg, és amelynek eredménye nagymértékben hozzájárult az
adott térség fejlődéséhez.
A Díjra a Darányi Ignác Terv -Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III-as vagy IV-es tengely valamely jogcíme kapcsán
2007-2012. között támogatásban részesült azon ügyfelek pályázhatnak, akiknek már megvalósult a projektje.
A Vidékfejlesztési Díjra vonatkozó pályázatot 2013. június
30-ig elektronikus úton kell benyújtani a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet részére. A pályázati adatlap a www.mnvh.eu/palyazati-adatlap címen
elérhető.
A részletes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
www.umvp.eu/files/
OMEK_Videkfejlesztesi_Dij_2013_palyazati_felhivas.pdf
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LEADER 2013 SEGÉDLET A II. FORDULÓHOZ
A 2013-as LEADER pályázati szakasz 1. fordulójában a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER Intézkedési Terve keretében megvalósítani
tervezett fejlesztésekre vonatkozó projekt adatlapot és az ahhoz tartozó mellékleteket kell benyújtani az Egyesület Helyi Bíráló Bizottságához, gyakorlatilag a munkaszervezethez. A projektadatlapok elbírálását követően a pályázatok benyújtására (2. forduló) az MVH elektronikus rendszerében van lehetőség
A pályázatok benyújtására az MVH elektronikus rendszerében van lehetőség.
Feltöltés előtt, kérjük, ellenőrizze, rendelkezik-e az alábbi hozzáférésekkel!
IGEN

A pályázatok
feltöltése/
benyújtása
2013. június 17én délelőtt 8 órától lehetséges




FONTOS!!! Természetes személyként történő MVH regisztrációkor ugyanúgy kell az
adatokat
megadni,
mint az Ügyfélkapu
igényléskor,
mert
adateltérés esetén
(pl. Rákóczi Ferenc
utca helyett Rákóczi
u.) nem tudnak belépni az MVH elektronikus felületére.
A módosítási eljárás
elkerülése végett, kérjük, fokozottan ellenőrizzék adataik egyezőségét!





NEM



A pályázatot benyújtó személy/szervezet rendelkezik-e a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott regisztrációs
számmal? Amennyiben még nem rendelkezik MVH-s regisztrációs számmal, kérjük, látogasson el az illetékes MVH kirendeltséghez (5600 Békéscsaba, Temető sor 8.) regisztrációs szám
igénylésért. Regisztrációs szám a G001-es formanyomtatványon kérhető. A nyomtatvány és kitöltési útmutatója letölthető
a
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/
m a i n m e n u / u g y f e l n y i l v a n t a r t a s /
g001_ugyfel_regisztracios_adat_20091115_1007395
linkre
kattintva.



A pályázatot benyújtó szervezet rendelkezik-e a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott elektronikus jelszóval?
(szervezet esetében mindenképpen szükséges a meghatalmazáshoz!) Amennyiben még nem rendelkezik Kérelem/
adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszóval, kérjük, látogasson el az illetékes MVH kirendeltséghez (5600 Békéscsaba, Temető sor 8.) jelszó igénylésért. A
szervezet elektronikus jelszavának igénylése a G946-os formanyomtatványon kérhető. A nyomtatvány és kitöltési útmutatója a http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/
m a i n m e n u / u g y f e l n y i l v a n t a r t a s /
g946_adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401
linken
érhető el.





A szervezet által meghatalmazni kívánt személy rendelkezik-e
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott regisztrációs számmal? Amennyiben még nem rendelkezik MVH regisztrációs számmal, kérem, látogasson el az illetékes MVH
kirendeltséghez (5600 Békéscsaba, Temető sor 8.) regisztrációs szám igénylésért. Regisztrációs szám a G001-es formanyomtatványon kérhető. A nyomtatvány és kitöltési útmutatója
letölthető
a
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/
default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/
g001_ugyfel_regisztracios_adat_20091115_1007395
linkre
kattintva.
A szervezet által meghatalmazni kívánt személy rendelkezik-e
Ügyfélkapus regisztrációval? Amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapuval, kérem, látogasson el az Önhöz legközelebbi
Okmányirodához, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodához,
adóhatóság ügyfélszolgálatához, ahol igényelheti a hozzáférést.
Ügyfélkapus regisztrációt bármely természetes személy kezdeményezheti.
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LEADER 2013 SEGÉDLET A II. FORDULÓHOZ
Amennyiben mind a négy kérdésre IGEN a válasz, akkor a következő
teendője van:
1. A Bizottság által megtárgyalt és támogathatónak ítélt projektek
kapcsán az ügyfelek összeállíthatják a 2. fordulóban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus rendszerébe feltöltendő pályázataikat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus
felület a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva!
2. Amennyiben nem saját nevében vagy nem a szervezet törvényes
képviselőjeként kíván kérelmet benyújtani, úgy a kérelem beadásához szükséges előzetesen meghatalmazás készítése. Ezt kizárólag elektronikus úton lehet rögzíteni, a saját néven történő ügyfélkapus bejelentkezést követően.
Meghatalmazás rögzítésekor a következő lépéseket kell követni:
1. Az MVH E-egységes kérelem ügyintézői felület a következő linken
keresztül lehet elérni: http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/
default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000005
2. A MEGHATALMAZOTT saját Ügyfélkapus felhasználónevével és
jelszavával (amit korábban az Okmányirodában igényelt!) bejelentkezik a felületre. Amennyiben adateltérés van az MVH-nál és
az Okmányirodánál megadott adatok között, a rendszer nem engedi tovább a felhasználót. Adatmódosításra a G002-es formanyomtatvány kitöltésével (http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/
default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/
g002_ugyfel_regisztracio_modos_20091115_1007397 ) van lehetőség, mellyel ismételten fel kell keresni az illetékes MVH kirendeltséget.

A pályázatok
elbírálása az
MVH
elektronikus
rendszerébe
történő
feltöltés/
benyújtás
sorrendjében
történik.

3. Adategyezőség esetén a rendszer kérni fogja a MEGHATALMAZOTT-tól a korábban természetes személyként igényelt MVH-s regisztrációs számát.
4. A meghatalmazás kitöltésekor kell megadni a MEGHATALMAZÓ MVH-s regisztrációs számát
(amit korábban az MVH G001-es formanyomtatványán igényeltek), illetve a Meghatalmazó
jelszavát (G946-os formanyomtatvány).
5. A meghatalmazás kitöltésére a 91/2013. (VI.6.) MVH közlemény 2. számú fényképekkel illusztrált melléklete („Segédlet elektronikus felület használathoz”) nyújt segítséget.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk912013
6. A meghatalmazás onnantól válik érvényessé, amikor az MVH illetékes kirendeltségéhez papír
alapon is beérkezik.!!!
Pályázat feltöltésére vonatkozó tudnivalók:
1. A MEGHATALMAZOTT - amikor már látja a képviselt szervezetet az Ügyfélkapus bejelentkezést követően - megkezdheti a képviselt nevében feltölteni a LEADER pályázatot és a hozzá
tartozó mellékleteit szkennelt formában.
2. A véglegesítést követően időbélyegzővel ellátott ún. KR dokumentumot kell nyomtatni, ami a
benyújtott kérelemmel teljes mértékben azonos. Módosításra a benyújtást követő 5 napon
belül még van mód, de újbóli KR dokumentumot kell nyomtatni.
3. A kinyomtatott KR dokumentum 1 példányával a munkaszervezet ügyfélszolgálati irodáját kell
3 napon belül felkeresni a szükséges záradékolás végett
4. A záradékolt pályázat feldolgozása és elbírálása az elektronikus rendszerben történő benyújtási sorrend alapján történik.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Békés városa 2013. június 22 - július 6-a között immár
harminchetedik alkalommal rendezi meg a Békéstarhosi Zenei Napokat, mely 1976 óta minden évben
nyár elején várja a zenebarátokat. A zenei fesztivál gyökerei egészen 1946-ra nyúlnak vissza. Ez volt a Tarhosi
Énekiskola indulásának ideje. Az egykori Énekiskola
2007-ben megkapta a Magyar Örökség Díjat, mellyel a
díj odaítélői elismerték a Gulyás György által megteremtett zenepedagógiai értéket.
Bővebb információ: www.betazen.hu

2013. július 6-án Dobozon ismét a SPORT és a MÉZ kerül a
középpontba. A XVI. DOBOZI KULTURÁLIS- ÉS SPORTNAP VI. DOBOZI MÉZES FESZTIVÁL a Wenckheim
Kastély parkban kerül megrendezésre. Számos mézes finomság, sportverseny és a bemutatók között szórakoztató programok is várják a látogatókat.
Bővebb információ a muvelodesihaz@doboz.hu e-mail címen kérhető.
Hetedik alkalommal kerül
megrendezésre a Körösök
-Völgye Folklórfesztivál
2013. július 6-én Tarhoson a Művelődési ház melletti téren, ahol számos
néptánc, népdal előadás,
és szórakoztató program
mellett főzőversenyen is
részt vehetnek a vállalkozó kedvűek. Bővebb információ: www.tarhos.hu
Vadregényes környezetben zenei és
szórakoztató programok kavalkádja vár mindenkit a Pósteleki Kastélyparkban.
ZENE, SPORT, KALAND = ROM FESZTIVÁL
Bővebb infó: www.postelek.com
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

2013. július 19-én
19.30-tól a szarvasi
Vízi Színházban jótékonysági
rendezvényt tartanak „Bál a
víz felett” címmel,
melynek címzettjei
olyan
tehetséges
szarvasi
fiatalok,
akiknek továbbtanulása
nehézségekbe
ütközik. A rendezvényre belépő és
támogatójegyek
a
szarvasi Tourinform
irodában kaphatók.
(5540 Szarvas Kossuth tér 3. )

ÜGYFÉLFOGADÁS:
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

