KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

TÁMOGATHATÓ
TEVÉKENYSÉGEK
Civil szervezeteket érintő
évfordulók, fesztiválok,
hazai és határon túli rendezvények előkészítése és
lebonyolítása;
Civil szférával kapcsolatos
szolgáltató, tanácsadó,
oktatási, fejlesztő, segítő,
illetve esélyegyenlőséget
és
akadálymentességet
elősegítő tevékenységek és
intézmények támogatása;
Civil szférát bemutató kiadványok
készítése,
elektronikus és írott
szakmai sajtó támogatása;
Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi
civil szervezetek jelenlétének biztosítása, rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása,
nemzetközi
tagdíjakhoz
támogatás
biztosítása,
európai integrációt elősegítő programok támogatása;
Civil szférával kapcsolatos
tudományos kutatások,
monitoring tevékenységek és nyilvántartási
feladatok támogatása.

2013. FEBRUÁR

MEGJELENTEK
A
CIVIL
SZERVEZETEK
SZAKMAI
PROGRAMJAIT TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK
A Közösségi környezet Kollégium;
a Mobilitás és alkalmazkodás
Kollégium; a Nemzeti összetartozás Kollégium; a Társadalmi felelősségvállalás Kollégium valamint
az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak
támogatására.
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.
A pályázat keretében nyújtható támogatás összege
Kollégiumoként eltérő, 250 000 – 6 000 000 Ft lehet.
Az elvárt önerő mértéke 10%.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az EPER rendszerben lehet benyújtani, 2013. március 25-ig!
Költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbival
megegyező kollégiumhoz szükséges benyújtani. (Ha tehát a NEA-13Működési kiírásra történt pályázati anyag benyújtás, akkor a szakmai pályázatot is ugyanahhoz a kollégiumhoz kell beadni.)
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása, melynek
összege 2.000,- Ft.
A pályázati díjat legkésőbb a beadás napján kell befizetni, be nem
fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
Ha a pályázó a NEA-13-Működési pályázathoz kapcsolódóan
már fizetett pályázati díjat, akkor a szakmai pályázathoz kapcsolódóan már nem kell újból fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további információ hétfőtől—
csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között a
06-1-795-2921, és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, illetve a
nea@emet.gov.hu e-mail címen kérhető.
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KIS– ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FIGYELMÉBE
MEGJELENT A 2013. ÉVI KKV MUNKAHELYTEREMTŐ PÁLYÁZAT
Ismét meghirdette a munkahelyteremtő beruházásokhoz kapcsolódó
pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A rendelkezésre álló keretösszeg 10 milliárd forint.
A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz lehet benyújtani 2013. április 5-ig, kizárólag postai úton,
az elbírálás május 31-ig várható.
A lehetőség azon gazdasági társaságoknak, vállalatoknak, szövetkezeteknek, egyéni vállalkozásoknak, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeinek és kereskedelmi képviseleteinek szól, akik legutóbbi gazdasági évüket pozitív szaldóval zárták.
A maximális
támogatás

A támogatás gépek, eszközök, berendezések vásárlására, építési munkálatokra vagy akár képzésekre is felhasználható.

3 millió forint lehet

Az egy munkavállaló után adható támogatás 1,5 millió Ft.

munkavállalónként.

Ez az alapösszeg félmillió forinttal bővül, ha a vállalkozás regisztrált
álláskeresőt vesz fel, további 300 ezer forinttal, ha roma származásút,
200 ezerrel, ha hátrányos és 300 ezerrel, ha a leghátrányosabb helyzetű
térségben hoz létre munkahelyet.
Ha szabad vállalkozási zónában bővít a vállalkozás, további 400 ezer
forint támogatásra jogosult.
A korábbi évekhez képest fontos változás, hogy már nemcsak legalább
három éve működő vállalkozások pályázhatnak, hanem két éves működés is elegendő.
Fontosabb tudnivalók:
A beruházást legkésőbb 2013. november 30-ig be kell fejezni;
Az elnyert összegből munkahelyet kell teremteni, amelyet legalább
két évig, az ahhoz kapcsolódó gépeket és egyéb beszerzéseket pedig
legalább három évig kell fenntartani;
A beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést
meg kell valósítani.;
A beruházás nettó bekerülési költségének legalább 25 %-át saját
forrásból kell biztosítani;
Csak olyan mezőgazdasági terméket feldolgozó és/vagy forgalomba
hozó vállalkozás pályázhat, amely kizárólag más által előállított
mezőgazdasági terméket dolgoz fel és/vagy hoz forgalomba.
A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.kormany.hu, továbbá www.munka.hu, ill. a http://darmk.munka.hu oldalakról.
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EMLÉKEZTETŐ
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG A NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE
2013. február 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2ig, legalább 1 millió Ft, legfeljebb 35 millió Ft támogatás igényelhető nem
mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésére, például:
könnyűipari fejlesztésekre;
új technológiák bemutatására;
mintaprojektek létrehozására;
kézműves, szabadidős vagy megújuló energia-források használatához kapcsolódó tevékenységekre;
szakértői, műszaki és kereskedelmi szolgáltatások bevezetésére;
turisztikai fejlesztésekre;
A rendelkezésre álló keretösszeg 7,8 milliárd forint.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 60-65%-a.
A pályázaton azon őstermelő, mikro-vállalkozás indulhat, akinek
2011. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a
teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Őstermelő csak falusi és egyéb szálláshely fejlesztésre, valamint gyermekés ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely
fejlesztésre,
agroturisztikai szolgáltató tevékenységre nyújthat be támogatási kérelmet. Minden más esetben az első kifizetési kérelem
benyújtásáig mikro-vállalkozást kell létrehoznia.

A Körösök Völgye
Akciócsoport városai
csak külterülettel
jogosultak
az intézkedésben
részt venni.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.
A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat a 129/2012. (XII. 17.) Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet és a 35/2013. (II.5.) MVH
közlemény tartalmazza.
ELEKTRONIKUS KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁS
2013. február 1 - május 31. között ismét benyújthatóak az egyes EMVA jogcímekből támogatott projektekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek.
Az elszámolásokat kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, "Ügyfélkapus" hozzáférés
és MVH regisztrációs szám egyidejű megléte esetén lehet beadni.
A részletes tudnivalókat az MVH közlemények tartalmazzák::
LEADER
19/2012. (I.22.) MVH közlemény

Falumegújítás-és fejlesztés
26/2013. (I.22.) MVH közlemény

Vidéki örökség megőrzése
24/2013. (I.22.) MVH közlemény

Turisztikai tevékenységek ösztönzése
27/2013. (I.22.) MVH közlemény

Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése
25/2013. (I.22.) MVH közlemény
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LEGFRISSEBB

MÁRCIUS 12-IG KELL BENYÚJTANI A MONITORING JELENTÉSEKET

Felhívjuk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében
2012. december 31-ig támogatásban részesített projektgazdák figyelmét, hogy támogatott projektjeik vonatkozásában (ismét) adatszolgáltatási kötelezettségüknek kell eleget tenniük 2013. március 12ig.
Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat meghozatalát
követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát követő nappal
kezdődő időszakra vonatkozóan. Vagyis, ha a támogatási határozat 2012.
december 16-án kelt, a kedvezményezettnek először 2013-ban kell adatot szolgáltatnia, a 2012. december 17-től kezdődő és tárgyév végéig tartó időszakra.
FIGYELEM! A monitoring jelentés benyújtása egyes jogcímek kedvezményezettjei számára nem kötelező, mert esetükben az egyéb hivatalos nyilvántartások (NAV, KSH, Cégbíróság) adatait veszik figyelembe.
A 41/2013. (II.12.) MVH közlemény értelmében nem kell adatot szolgáltatnia annak, aki:
- mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímben vagy;
- turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímben vagy;
- LEADER jogcímben nyert támogatást vagy;
- az utolsó kifizetési kérelmére hozott határozat 2012. január 1. előtti.
Az adatszolgáltatási kötelezettség tehát azon ügyfeleket érinti, akik:
- a vidéki örökség megőrzése jogcímben vagy;
- a falumegújítás-és fejlesztés jogcímben nyertek támogatást és az utolsó kifizetési kérelmükre hozott
határozat 2012. január 1. után keletkezett.
A monitoring jelentés kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthető!
Az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatáshoz az ügyfélnek MVH regisztrációs számmal és ügyfélkapus hozzáféréssel is kell rendelkeznie. Mivel ügyfélkapus hozzáférése csak természetes személynek lehet, a szervezet ügyfelek meghatalmazott útján tudják az adatszolgáltatási kötelezettséget
teljesíteni. Az ügyfél által meghatalmazott személynek az ügyfélkapus hozzáférésen túl saját magára
vonatkozó MVH regisztrációs számmal is kell rendelkeznie. (MVH regisztrációs szám a G0001-11-1
nyomtatványon igényelhető.) A meghatalmazás tényét az elektronikus felületen kell rögzíteni,
majd az ügyfél (meghatalmazó) és a meghatalmazott aláírásával ellátott dokumentumot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes megyei kirendeltségére kell megküldeni, az adatszolgáltatás előtt legalább 5 nappal.
A meghatalmazásokat tehát legkésőbb 2013. március 7-ig meg kell küldeni az MVH-nak!
Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes feltételeket és tudnivalókat a 18/2009.
(III.6.) FVM rendelet és a 41/2013. (II.13.) MVH közlemény tartalmazza.
Kérdés esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfélszolgálata a 06-1-374-3603
vagy a 06-1-374-3604-es telefonszámokon kereshető!
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

