KÖRÖS—KÖRÜL
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2014.02.01—2014.05.31

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK AZ ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSÁHOZ
FIGYELEM! Egyes jogcímek az alábbiakban ismertetett szabályoktól eltérő
feltételeket határozhatnak meg!
1)

LEADER
13/2014. (I.22.) MVH közlemény

2)
3)
4)
5)
6)

Vidéki örökség megőrzése
3/2014. (I.22.) MVH közlemény

7)
8)

9)

Mikro-vállalkozások létrehozása és
fejlesztése
7/2014. (I.22.) MVH közlemény

10)
11)
12)
13)
14)

Falumegújítás-és fejlesztés
8/2014. (I.22.) MVH közlemény

15)
16)
17)
18)

Turisztikai tevékenységek
ösztönzése
9/2014. (I.22.) MVH közlemény

2014. MÁRCIUS

egy évben max. 2 kifizetési kérelem
nyújtható be, az elszámolási időszakok
február 1—május 31 és augusztus 1 –
december 31-ig tartanak;
előleg számla csak végszámlával együtt
számolható el;
egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el;
a számlához ÉNGY bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia;
a kifizetési kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos
ÉNGY-t kell figyelembe venni;
egyéb költségek a 23/2007-es FVM rendelet 31. § alapján számolhatóak el, de csak a
projekthez kapcsolódóan;
a számviteli bizonylatokon szerepeltetni kell a kötelező rájegyzéseket (támogatási
határozat azonosítója és „támogatás elszámolására benyújtásra került” szövegrész);
az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett
ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját
könyvelésükben;
az arculati táblát legkésőbb az első elszámolás benyújtásáig ki kell helyezni a fejlesztés helyén, és amennyiben a beruházás a LEADER jogcím keretében támogatott,
akkor a LEADER logót is szerepeltetni kell rajta;
a megvásárolt eszköz a gyártástól számított max. 2 éves lehet és termék megfelelőségi nyilatkozattal és garancia levéllel kell rendelkezzen;
az építési anyagoknak megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük;
a
projektet
pénzügyileg
legalább
80%-ban
teljesíteni
kell
(kivéve közbeszerzés);
a pontozási szempontok alapján vállalt kötelezettségeknek meg kell felelni!;
a kizárólag eszköz és/vagy gépbeszerzést tartalmazó fejlesztéseket két éven belül, az
építési beruházást is tartalmazó fejlesztéseket 3 éven belül meg kell valósítani, de!
minden projektet legkésőbb 2014. december 31-ig be kell fejezni, és el is kell
számolni, illetve köztes/félidős határidők is meghatározottak;
építés esetén építési napló (és felmérési napló) vezetése és műszaki ellenőr
alkalmazása kötelező, az építési naplóban az ÉNGY kódokat fel kell tüntetni;
saját munka és használt anyag nem számolható el, anyagköltség csak akkor
számolható el, ha már beépítésre került;
költség átcsoportosításra csak az építési részen belül, létesítményeken belül,
munkanemek között max. 20% mértékig van lehetőség;
gép és eszközbeszerzés esetén azonos funkciójú eszköz új árajánlatok alapján megvásárolható, de a támogatási összeg nem növekedhet, és a jóváhagyott db szám nem
változhat;

Az elszámolások csak elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül nyújthatóak be! Az elektronikus beadással kapcsolatos tudnivalókat a Közlemények
mellékletei tartalmazzák.
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CSABACSŰDI EREDMÉNYEK
ÜNNEPÉLYES ÁTADÓVAL INDULT A SZEZON
A tavalyi évhez hasonlóan idén is jelentős fejlesztést hajtott végre a Csabacsűdi
Sportegyesület a település sportpályáján. Az Egyesület több mint 12 millió Ft
támogatást nyert 2013-ban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
falumegújítás-és fejlesztés intézkedése keretében a helyi sport telep infrastrukturális
fejlesztésére.
A támogatási program révén 100%-ban finanszírozott beruházás keretében a
focicsapat edzéseinek és mérkőzéseinek, az utánpótlás nevelésnek, az iskolai
oktatásnak és a nagyközség kulturális, közösségi és tömegsport rendezvényeinek
egyaránt otthont adó telepen felújították és jelentősen kibővítették a tornateremhez
tartozó vizesblokkot. A projekt részeként megújultak az öltözők és új zuhanyzó/mosdó helyiségek kerültek kialakításra.
A projektgazda Egyesület a létesítmény akadálymentes megközelítéséről és használhatóságáról is gondoskodott, hiszen az
épület a sportolókat és a látogatókat egyaránt szolgálja majd.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A HELYI CIVIL SZERVEZETEK
4 PROJEKT KERETÉBEN
TÖBB MINT 34 MILLIÓ FT
FORRÁST NYERTEK EL
2 ÉV ALATT

Az ünnepélyes átadáson Szilágyi Mihály, a Csabacsűd Sportegyesület elnöke a beruházás
szükségességét hangsúlyozta. Mint mondta, a fejlesztés jelentősége nem csupán abban
rejlik, hogy megfelelő körülményeket teremt a versenyzők és a helyi iskola növendékei
részére, de az MLSZ által előírt verseny kiírásoknak való megfelelést is biztosítja.
Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja is elismerését és örömét fejezte ki. Az MLSZ Békés megyei
elnöki tisztségét is betöltő képviselő a mozgás és a sport egészségmegőrző, nevelő hatását, közösségformáló erejét hangsúlyozta, s
hogy a Csabacsűdihez hasonló fejlesztések elemi fontosságúak a
kistelepülések népességmegtartó képességének fokozásához.
Hodálik Pál, a támogató Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnöke emlékeztetett, a LEADER Akciócsoport helyi
igényfelmérésen alapuló kezdeményezésének köszönhetően vált
lehetőség arra, hogy a falvak sportpályái és sportlétesítményei
megújulhassanak. Köszöntőjében a Sportegyesület és a települési
önkormányzat példaértékű együttműködését és közös gondolkodását is méltatta, és reményét fejezte ki további sikeres pályázatok
megvalósításával kapcsolatosan.

FELSZENTELTÉK A FELÚJÍTOTT RAVATALOZÓT
Ugyancsak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap falumegújítás-és fejlesztés intézkedése keretében nyert támogatást a helyi
ravatalozó felújítására Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata.
Ahogyan azt Molnár József polgármester elmondta, a 7 millió 248 ezer
forint pályázati támogatás a beruházás nettó költségét fedezte, az áfa
összegét az önkormányzat önerőből biztosította.
A fenti összegből az épület mind szerkezeti, mind esztétikai, mind pedig
funkcionális szempontból teljesen megújult. A nyitott előteret beépítették, a mozgáskorlátozottak számára vizesblokkot alakítottak ki. A tetőszerkezetet felújították, s a régi palák helyett cserepekkel borították. Az
épület több helyiségében is új padlóburkolatot raktak le. Hamarosan új drapériák is
lesznek, ezekhez az anyagi forrást a helyi szlovák önkormányzat
biztosítja.
Molnár József megköszönte azt a türelmet és megértést, melyet a
lakosság a felújítás ideje alatt tanúsított.
A beruházás jelentőségét méltatta Dankó Béla országgyűlési
képviselő és Hodálik Pál, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület elnöke is.
A ravatalozót Láng Pál csabacsűdi evangélikus lelkész és Seidl
Ambrus szarvasi katolikus plébános szentelte fel.
Forrás: newjsag.hu
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EGYESÜLETI HÍREK
5 MILLIÓ FT-OT NYERTÜNK EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTJEINK
MEGVALÓSÍTÁSÁRA
A napokban több, Egyesületünk által 2013-ban benyújtott pályázat is pozitív elbírálásban részesült.
Az erdélyi Alutus Regio Egyesülettel együttműködésben
megvalósítani tervezett nemzetközi szintű projektre 3 390 900
Ft támogatást hagyott jóvá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal, mely összeg a kiadások 100%-át fedezi.
A támogatás révén egy, a térségben fellelhető természeti és
épített örökségeket, kulturális és gasztronómiai termékeket,
valamint turisztikai attrakciókat és szolgáltatásokat népszerűsítő, illetve a már megvalósult EMVA beruházásokat bemutató
reklámfilm készül, melyet a román fél terjeszt majd térségében.
A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy segítse a kistérség látogatói számának növelését, az infrastrukturális fejlesztések ösztönzését, a határon túli, illetve az anyaországi
magyarsággal való kapcsolatok ápolását, bővítését, újabbak kialakítását.
„A Körösök vízi túraútvonalainak infrastruk-

turális fejlesztése” címet viselő, Egyesületünk
által koordinált, Békés Város Önkormányzata, Kunszentmárton Város Önkormányzata
és a Körös-Szögi Területfejlesztési Nonprofit
Kft. partnerségén alapuló pályázat szintén
támogatásban részesült.
Az 50 millió Ft támogatásból több mint 63
millió Ft értékű beruházást megvalósító
együttműködés célja a Körösök völgye, mint
egységes tájegység vonzerejének és idegenforgalmi jelentőségének növelése, egyrészt az ide érkező vendégek ismereteinek
bővítésével, másrészt a fogadó létesítmények mai kor igényeinek megfelelő
kialakításával. A Kettős-Körös békési szakaszától a Hármas Körös kunszentmártoni
szakaszáig, illetve a Hármas Körös útvonalába bekapcsolt Holt Körösön 5 kikötőpont
kialakítása, ill. felújítása történik meg még az idén. A Kettős-Körös szakaszán 27,3 fkm,
a Hármas Körös szakaszán 71,5 + 30 (Holt Körös) fkm mentén javulnak a vízi turizmus
fogadási feltételei.
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület a projekt keretében a Partnerek által
megvalósított pontszerű fejlesztések helyén tájékoztató és információs táblákat helyez el,

A KETTŐS-KÖRÖS BÉKÉSI
SZAKASZÁTÓL A HÁRMAS-KÖRÖS
KUNSZENTMÁRTONI
SZAKASZÁIG
5 KIKÖTŐPONT
LÉTESÜL ÉS/VAGY ÚJUL MEG

valamint a Körösök vízi túraútvonalait és különösen jelen együttműködési projekt keretében
kialakított kikötő és pihenőhelyeket bemutató információs térkép digitális változatát is
elkészíti.

2014—2020 KÖZÖTT IS VÁLTOZATLAN TERÜLETEN DOLGOZHAT A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága jóváhagyta a
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2014. február 28-án benyújtott
előzetes elismerés iránti kérelmét, mely szerint a 2014-2020 közötti programozási időszakban is változatlan területi illetékességgel kíván tevékenykedni.
Ennek megfelelően a következő 7 évben a Körösök Völgye akciócsoport tagtelepülései: Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz,
Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, Tarhos, Telekgerendás.
Az előzetes elismerés birtokában az Akciócsoport képviselői részt vehetnek az
Irányító Hatóság által szervezett képzéseken, és megkezdhetik a 2014—2020-as
időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájuk kidolgozását. A stratégiai célok
kijelölésére és a végrehajtandó intézkedések meghatározására a közösség tagjainak mintegy 6-8 hónap áll majd rendelkezésére, az előzetes tájékoztatás alapján az új stratégia végrehajtása 2015. I. negyedévében kezdődhet meg.
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PROGRAMAJÁNLÓ
KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS FÓRUM
2014. április 5–én, 10 órától kistérségi program zajlik a
Csabagyöngye Kulturális Központban.
A Városaink, Településeink, Polgáraink kiállítás mellett, melyet
jó idő esetén, szabadtéren rendeznek, a térség kisebbségi hagyományőrző együttesei is bemutatkoznak majd.
Fellépnek: a Lastovicska Szabadkígyósi Önkormányzat
Citeraegyüttese, a Kondorosi Citerazenekar, a csorvási Nefelejcs
Népzenei Egyesület, a
kétegyházai
Márki
Sándor Nyugdíjas Klub
Énekkara, az újkígyósi
Tengelice Énekegyüttes, a kétegyházai
Kaláris AMI néptáncosai, a gerendási Citera
együttes, a kétsopronyi
Horenka Hagyományőrző Népdalkör és a
Kétsopronyi Citerazenekar, a békéscsabai
Nefelejcs Népdalkör, a
telekgerendási
Borouka Pávakör, a
Balassi Táncegyüttes.

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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ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:
8.00—16.00
Kedd:
8.00—16.00
Szerda:
8.00—16.00
Csütörtök:
8.00—18.00
Péntek:
8.00—16.00

