KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Formanyomtatvány—Elektronikus
adatlap (mely tartalmazza építés vagy
gépbeszerzés esetén az elszámolni
kívánt tételek kódját, mennyiségét,
mennyiségi egységét és értékét, eszközbeszerzés esetén az árajánlatok
adatait, a közzétételi kérelemhez, az
összeférhetetlenséghez és a közbeszerzéshez kapcsolódó nyilatkozatokat,
valamint az áfa visszaigénylésre, az
igénybe vett de minimis támogatásra és
a fejlesztés jellegére vonatkozó információkat);
30 napnál nem régebbi térképmásolat,
ha az ingatlan nem saját tulajdon,
használati jogot igazoló okirat;
Pontozáshoz kapcsolódó dokumentumok;
De minimis nyilatkozat (adatlapon
történő adatmegadással);
Pénzügyi terv;
10 millió Ft támogatás fölött üzleti
terv és mellékletei;
2 db, az előírt formai kritériumoknak
minden tekintetben megfelelő árajánlat, ha a referencia ár nem állapítható
meg;
Árajánlatos tételekhez kapcsolódóan
részletes műszaki leírás;
Építés esetén az ügyfél nevére szóló, a
tervezői
kamarai
névjegyzékben
szereplő tervező által készített és
aláírt építési tervdokumentáció és
műszaki leírás, valamint jogerős építési
engedély, vagy igazolás az engedélyezési eljárás megindításáról (ha a beruházás építési engedély köteles) vagy
igazolás arról, hogy a beruházás nem
engedély köteles;
2011. évre vonatkozó adóbevallás,
kettős könyvvezetésre kötelezett
ügyfél esetében a főkönyvi kivonat 9.
számlaosztályát tartalmazó része.

2013. JANUÁR

FEBRUÁR 15-TŐL NYÚJTHATÓAK BE A NEM MEZŐGAZDASÁGI
TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PÁLYÁZATOK
2013. február 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2ig kizárólag elektronikus úton igényelhetnek forrást az alapvetően mezőgazdasági tevékenységből élők egyéb jövedelemtermelő, gazdálkodói és
szolgáltató tevékenységeik fejlesztésére, továbbá a helyben előállított
termékek piacra vitelére.
Támogatást lehet kérni többek között:
könnyűipari fejlesztésekre, új technológiák bemutatására, mintaprojektek létrehozására, kézműves,
szabadidős vagy megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó
tevékenységekre, szakértői, műszaki és kereskedelmi szolgáltatások
bevezetésére.
Kérelmet az az őstermelő és mikro-vállalkozás adhat be, 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.
Amennyiben az ügyfél kizárólag őstermelői minősítéssel rendelkezik, úgy
csak falusi és egyéb szálláshely fejlesztésre, valamint gyermek- és ifjúsági
turizmushoz kapcsolódó szálláshely fejlesztésre, továbbá agroturisztikai
szolgáltató tevékenységre nyújthat be támogatási kérelmet. Minden más
esetben az első kifizetési kérelem benyújtásáig mikro-vállalkozást kell
létrehoznia, tehát legalább egyéni vállalkozóvá kell válnia.
A rendelkezésre álló keretösszeg 7,8 milliárd forint. A támogatás mértéke 60-65%, de legfeljebb 35 millió forint.
A felhívásban kizárólag a nem támogatható tevékenységek vannak tételesen felsorolva, illetve támpontként tartalmazza az elszámolható és a nem
elszámolható kiadások listáját. A projektek keretében építési tevékenységet, gépbeszerzést, kisléptékű infrastruktúra kiépítést, környezet és minőségbiztosítási rendszer létrehozását valósíthatják
meg, valamint elszámolhatnak egyéb kiadást is.
Nem igényelhető forrás az ún. Annex I. termékek elsődleges termelésére,
feldolgozására, értékesítésére. A turisztikai szálláshely fejlesztés pedig
kizárólag gazdaságon belül, a mezőgazdasági tevékenységhez, a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó földterülethez és mezőgazdasági
hasznosítású épülethez kapcsolódóan valósítható meg.
A Körösök Völgye térségében Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény és Szarvas településeken csak külterületi beruházás támogatható.
A részletes feltételeket a 129/2012. (XII.17.) VM rendelet és az 5/2013 IH közlemény tartalmazza.
A kérelmek benyújtásához kapcsolódó MVH
www.mvh.gov.hu oldalon február elejétől lesz elérhető.
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közlemény

a

A NON-PROFIT SZEKTOR LEHETŐSÉGEI
TÁMOP-1.4.1-12/1 - Pályázat fiatalok foglalkoztatására
Az igényelhető támogatás célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek
fejlesztése. A felhívás keretében azon nonprofit szervezetek (egyéb egyesület, egyház, egyházi intézmény, egyéb egyházi szervezet, közalapítvány, egyéb
alapítvány, nonprofit kft/rt/szociális szövetkezet) pályázhatnak, amelyek
bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti.

A pályázónak
vállalnia kell
a pályakezdő
munkaviszonyban történő
12 hónapos
foglalkoztatását
és azt követően
3 hónapos támogatás
nélküli
továbbfoglalkoztatását.

A támogatható tevékenységek:
1. A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek
2. A célcsoport (6-8 órás) 12 hónapos támogatott foglalkoztatása munkaviszony keretében
3. Munkába járás támogatása
4. A célcsoport képzése
5. A célcsoport foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése
6. A célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor
alkalmazása a projekt teljes ideje alatt (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a dokumentált mentori feladatokat).
7. Projektmenedzsment
Az igényelhető támogatás összege: legalább 2 000 000 Ft, de legfeljebb
30 000 000 Ft lehet, a támogatási intenzitás 100%.
A pályázatokat 2013. február 1-től 2013. március 31-ig lehet benyújtani.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.
További felvilágosítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elérhetőségein kérhető: 06-40/638-638; 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.; www.nfu.hu/
eugyfelszolgalat

EGYH-KCP-13/EGYH-EOR-13 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása
Az Emberi Erőforrás Minisztérium EGYH-KCP-13 előirányzatának célja az egyházi közösségek hitéleti,
kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével
szorosan összefüggő helyiségek felújításának vagy kialakításának
támogatása. Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlanfelújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint
kulturális közösségépítő események valósulnak meg.
Az igényelhető támogatás minimális összege 200 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.
A fentiek mellett az EGYH-EOR-13 előirányzat keretében egyházi hitéleti
vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását,
bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházásokat célzó projektek is támogathatóak.
Támogatási kérelmet egyházak, egyházi intézmények, belső egyházi jogi személyek és egyéb egyházi
szervezetek, valamint külhoni magyar ajkú egyházi szervezetek, egyházi jogi személyek nyújthatnak
be.
A támogatási kérelem benyújtása a támogatást igénylő adatlap kitöltésével lehetséges a www.eper.hu
internetes felületen történő regisztrációt követően, az előirányzat kódját kiválasztva.
A regisztrációban, illetve az adatlap kitöltésében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársa az alábbi
elérhetőségen nyújt segítséget: +36/1-8826834 vagy egyhaz@emet.gov.hu.
A támogatási kérelem elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje:
2013. február 15., 24:00
További információk a www.emet.gov.hu internetes felületen érhetők el.
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BERUHÁZÁSOK KIVITELEZÉSE
HASZNOS TANÁCSOK NYERTES TURISZTIKAI PROJEKTEKHEZ
Az elmúlt napokban több, turisztikai jogcímben pályázó projektgazda is
támogató döntést vett kézhez. Nekik ezúton is gratulálunk, egyúttal
szeretnénk őket ellátni néhány hasznos tanáccsal.
1) A kézhez vett támogatási határozatot figyelmesen olvassák át, ha
kérdésük van, kérjenek felvilágosítást a kérelem ügyintézőjétől!
2) A beruházás megvalósítása előtt ismételten tekintsék át a kérelemben jóváhagyott építési-műszaki dokumentációt, a költségvetést. A végrehajtásról konzultáljanak kivitelezőjükkel, műszaki ellenőrükkel. Tájékoztassák őket a projekt támogatásból történő finanszírozása miatt
felmerülő plusz feladatokról (pl. építési és felmérési napló vezetése,
ÉNGY alapú számlarészletező készítése stb.) és kérjenek garanciát azok végrehajtására!
3) A 2013. januárjában kézhez vett támogatási határozatok esetén az első kifizetési kérelmet legkésőbb 2013. május 31-ig be kell nyújtaniuk a projektgazdáknak. Az első kérelemben a beruházási költségek—ide nem értve az ún.
egyéb költségeket—legalább 10%-val el kell számolni.
4) A kifizetési kérelmeket kizárólag elektronikusan, ügyfélkapun keresztül
nyújthatják be. A benyújtott kérelemben a benyújtástól számított 10 napig
módosítást eszközölhetnek.
5) A támogatott projektet 2 éven belül kell megvalósítaniuk, de legkésőbb
2014. december 31-ig el kell számolniuk a kapott támogatással.
6) Amennyiben a támogatási kérelem módosítása válik szükségessé, azt egy
alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtását legalább 30 nappal megelőzően benyújtott kérelmében kérvényezhetik, a hatóság kötelező előírására,
vagy a műszaki ellenőr szakvéleményére hivatkozva.
7) Építési beruházás esetén építési napló (és felmérési napló) vezetése és műszaki ellenőr alkalmazása akkor is kötelező, ha a tevékenység nem építési engedélyköteles.
8) Eszköz csak azonos műszaki tartalmú, vagy jobb eszközre cserélhető, új
árajánlat alapján.

A 2013 januárban kézhez
vett támogatói döntések
alapján
az első
kifizetési kérelmet legkésőbb 2013. május 31-ig
be kell nyújtani!

9) A beruházás helyén az ún. arculati elemek feltüntetése (arculati tábla, projekttábla stb.) kötelező. Önök
a "régi" arculati kézikönyvet is alkalmazhatják, de akár az "új" kézikönyv előírásait is követhetik. (97/2012es IH közlemény).
10) A projekttel összefüggésben felmerülő kiadásokat könyvelésükben elkülönülten kell nyilvántartaniuk
(külön főkönyvi számon vagy számlaosztályban) a támogatási összeget pedig kettős könyvvitel esetén tőketartalékba, egyéb esetben egyéb bevételbe szükséges könyveltetniük!

ELEKTRONIKUS KÉRELEM BENYÚJTÁS
A kifizetési kérelmek benyújtása a jövőben kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül lehetséges. A beadáshoz "Ügyfélkapus" hozzáférés és MVH regisztrációs szám
egyidejű megléte szükséges!
A beadás lehetséges esetei:
1. Saját ügyfélkapuval és MVH regisztrációs számmal rendelkező természetes személy
ügyfél maga nyújtja be saját pályázatát;
2. Saját ügyfélkapuval nem, de MVH regisztrációs számmal és jelszóval rendelkező természetes személy vagy
cég, szervezet besorolású ügyfél meghatalmazott útján nyújtja be pályázatát. (Cég, szervezet besorolású pályázók esetén csak ezen eljárás alkalmazandó.) Tehát az ügyfeleknek - akár saját maguk, akár megbízottjaik nyújtják be a pályázatokat - és a megbízottaknak, amennyiben még nem rendelkeznek MVH regisztrációs számmal, mindenképpen igényelniük kell azt.
A vonatkozó G0001-11-1 jelű nyomtatványt a Hivatal www.mvh.gov.hu weboldala
"Ügyfélnyilvántartás" menüpontjából tölthetik le. Az ügyfélkapus hozzáférés a lakóhely/tartózkodási hely
szerinti okmányirodában, személyesen igényelhető.Ha meghatalmazottat bíz meg a benyújtással, az MVH
regisztrációs szám mellé elektronikus jelszót kell igényelnie! A jelszó igényléshez szükséges G 946 jelű
nyomtatvány a www.mvh.gov.hu weboldal "Ügyfélnyilvántartás" menüpontjából tölthető le.
A meghatalmazásokat a benyújtását megelőzően 20 nappal rögzíteni kell az elektronikus felületen,
illetve papír alapon meg kell küldeni az MVH-nak!
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LEGFRISSEBB
KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁS
2013. február 1 - május 31. között ismét lehetőség nyílik az egyes EMVA jogcímekből támogatott projektek kifizetési kérelmeinek benyújtására. A kifizetési
kérelmek beadásával kapcsolatos részletes szabályokat az alábbi, kötelezően alkalmazandó közlemények tartalmazzák.
LEADER
19/2012. (I.22.) MVH közlemény
Vidéki örökség megőrzése
24/2013. (I.22.) MVH közlemény
Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése
25/2013. (I.22.) MVH közlemény
Falumegújítás-és fejlesztés
26/2013. (I.22.) MVH közlemény
Turisztikai tevékenységek ösztönzése
27/2013. (I.22.) MVH közlemény

FOLYAMATOSAN LEHET JELENTKEZNI A VIDÉKI MUSTRÁRA
Helyszín: a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádja alatt (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.)
Időpont: 2013. január 11. napjától, péntekenként, folyamatosan, nyitva tartás
8:00 órától 18:00 óráig
Jellege: ingyenes szabadtéri rendezvény
Közönség: közel 2000 látogató
Rendelkezésre álló pavilonok száma: összesen 30 db
1 db pavilon mérete:
• magassága: 2420 mm
• szélessége: 3700mm
• mélysége: 1570mm
• pult magassága: 720mm
• pult szélessége: 620mm
Standok ára: I. kategória: fél pavilon bruttó: 12.700,- Ft / alkalom
II. kategória: egész pavilon bruttó: 19.050,- Ft / alkalom, kisebb hely esetén a bérleti díj arányosan csökken.
A pavilonok bérleti díja tartalmazza:
• egy egész vagy fél pavilon biztosítását a rendezvény teljes időtartama alatt
• a rendezvény széleskörű kommunikációját
• a tér folyamatos takarítását
• a vásár látogatóitól elzárt mosdókat
• áramellátást
• a rendezvény állandó felügyeletét
A pályázat elbírálásának menete:A NAKVI a rendezvény főszervezőjeként szakmai Bíráló Bizottságot állít fel
a beérkezett pályázatok elbírálására, melyre havonta kerül sor. A sikeres jelentkezők értesítése folyamatosan
történik, a pályázatok elbírálását követően. A Bíráló Bizottság döntéséhez kiegészítő dokumentumokat kérhet
be.
Fizetési feltételek:
A pavilon bérleti díjának megfizetése alkalmanként a helyszínen történik.
Fizetés módja: készpénzzel, melyről a számlát a helyszínen állítják ki.
Bővebb információ: www.mnvh.eu
Kérdéseit a következő e-mail címen teheti fel: videkmustra@nakvi.hu

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

Forrás: mnvh.eu

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

