KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM
KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK

2015.02.01—2015.08.31

LEADER
14/2015. (I. 23.) MVH kozlemeny

Videki orokseg megorzese
9/2015. (I.23.) MVH kozlemeny

Mikro-vallalkozasok letrehozasa es
fejlesztese
26/2015. (I.26.) MVH kozlemeny

2015. JÚLIUS

JÚLIUS 30-IG MINDEN TÁMOGATOTT PROJEKTET MEG KELL VALÓSÍTANI!

A jelenleg hatalyos jogszabalyok ertelmeben valamennyi, az Europai
Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alap tarsfinanszírozasaval tamogatott
projektet meg kell valosítani 2015. julius 31-ig, valamint el kell szamolni
2015. augusztus 31-ig, az alabbiak szerint.
Benyújtás
éve

Jogcím

Jogcím
rendelet

Megvalósítási
határidő

2011

LEADER

76/2011. (VII.29.)
VM rendelet

A hatarozat
kezhezvetelet koveto
3 vagy 2 even belul.

2012

MIKRO

47/2012. (V.11.)
VM rendelet

2015. augusztus 31.

2012

TURI

52/2012. (VI.8.)
VM rendelet

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

2012

FALU

102/2012. (X.1.)
VM rendelet

2015. junius 30.

2015. junius 30.

2012

VIDEK

103/2012. (X.1.)
VM rendelet

2015. junius 30.

2015. junius 30.

2013

LEADER

35/2013. (V.22.)
VM rendelet

2015. julius 31.

2015. augusztus 31.

TURI

104/2013.
(XI.14.) VM
rendelet

2015. julius 31.

2015. augusztus 31.

2013

Elszámolási
határidő
A megvalosítast
koveto 1 even belul,
de legkesobb 2015.
augusztus 31.
A megvalosítast
koveto 1 even belul,
de legkesobb 2015.
augusztus 31.

A Korosok Volgye Videkfejlesztesi Kozhasznu Egyesulet munkaszervezete a
tamogatott EMVA projektek megvalosítasa es a kifizetesi kerelmek
osszeallítasa, valamint az aktualisan elerheto palyazatok temaban ismet
konzultacioval egybekotott tajekoztatot tart.

Falumegujítas-es fejlesztes
11/2015. (I.23.) MVH kozlemeny

A fórum helye:
Bekescsaba, Mednyanszky u. 2. I/10. (ugyfelszolgalati iroda)
Turisztikai tevekenysegek
osztonzese
20/2015. (I.23.) MVH kozlemeny

A fórum időpontja:
2015. julius 29. (szerda), du. 16 ora
A reszvetel minden erdeklodo szamara ingyenes!
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TANYAPROGRAM 2015
2015. július 15-től - 2015. augusztus 14-ig lehet pályázatot benyújtani az idei Tanyaprogramra.
A jogszabaly ertelmeben a tanyas tersegben mukodo

 onkormanyzatok, onkormanyzati konzorciumok, onkormanyzati
tarsulasok,

 civil szervezetek, onallo jogi szemelyisegu egyhazi szervek,
 valamint a 2015. januar 1. ota tanyan, vagy tanyas tersegben elo
termeszetes szemelyek, ostermelok, egyeni vallalkozok es csaladi
gazdalkodok
az alabbi 5 célterületre pályázhatnak.

 a tanyak, valamint az alfoldi tanyas tersegek megorzeset
es fejleszteset celzo települési és térségi fejlesztésekhez,
(2-50 millio Ft)

 a tanyak es az alfoldi tanyas tersegek megorzese,
Beadási határidő
2015. július 15—
augusztus 15-ig!

fejlesztese erdekeben a tanyagazdaságok fejlesztésehez,
(max. 3 millio Ft)

 a tanyak es a tanyas tersegek megorzese, fejlesztese
erdekeben a tanyaval rendelkezo, mezogazdasagi tevekenyseget igazoltan
nem folytato tanyán élő lakosok számára gazdaság indításahoz, (max. 3
millio Ft)
 a tanyak, valamint a tanyas tersegek megorzese, fejlesztese erdekeben a
villany nelkuli tanyak lakoepuletenek alapvető villamosenergia-ellátását
biztosító egyéni fejlesztésekhez, (max. 10 millio Ft)

 az orszagos kulteruleti szocialis mezogazdalkodas elterjeszteset
tamogato mintaprogramokhoz.
Elszámolható kiadások:

Egyéb feltételek (a teljesség igénye nélkül):

 villany nelkuli tanyak villamosenergia-ellatasa,
 vízminoseg vizsgalatok elvegzese,
 tanyagondnoki szolgalatok fejlesztese (gepjarmubeszerzes




kivetelevel),

 tanyai lakoepulet felujítasa,
 gazdalkodasi celu epuletek felujítasa, epítese,
 gazdalkodasi gepek, kisgepek, eszkozok fejlesztese,
beszerzese,

 karam, kerítes letesítese, felujítasa,
 szaporíto anyag vasarlasa,
 allatallomany kialakítasa, bovítese,
 tanyai termekek feldolgozasat biztosíto feldolgozo
kapacitasok letesítese, fejlesztese,

Gazdasagindítashoz tamogatas akkor igenyelheto, ha
az utobbi 3 ev atlaga nem haladja meg a 600 eFt-ot;




Az elbíralas tervezett idopontja 2015. oktober vege;




A fenntartasi idoszak a megvalosítast koveto 3 ev;

A nyertes projekteket 2016. aprilis 30-ig kell
megvalosítani;
A tamogatas csekely osszegu tamogatasnak minosul.

Bővebb info:

 tanyasigazdasagok energetikai megujítasa,
 ivovíz beszerzesehez szukseges letesítmenyek beruhazasai,
 kornyezetkímelo, egyedi szennyvíz-kezeles es elhelyezes

Herman Otto Intezet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8120, 1/362-8113, 1/362-8160;
Fax.: 1/362-8104
E-mail: mtpi@hoi.hu
www.hermanottointezet.hu

kialakítasa,

 tanyai lako- es vagyonbiztonsagi eszkozok, rendszerek
valamint biztonsagot fokozo kommunikacios eszkozok
beszerzese, telepítese.

Tanyagazdasagok fejlesztese eseten az utolso 3 ev
atlagaban a mg-i tevekenysegbol szarmazo arbevetel
meg kell haladja az 50%-ot;
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TANULMÁNYÚT
A Korosok Volgye Videkfejlesztesi Kozhasznu Egyesulet 2015. szeptember 16-18. között
szakmai kirándulást szervez az ausztriai Vulkanland régióba, Feldbach és környékére.
A tanulmanyut celja altalanossagban a kapcsolatepítes es tapasztalatcsere, az un. CCC
(Cultural Capital Counts – a kulturalis eroforrasok tokesítese) modszer megismerese, direkt
modon a helyi termekek eloallítasa/helyi termekek ertekesítese a falusi turizmusban/falusi
turizmus/egyuttmukodes temaban fellelheto jo gyakorlatok megismerese projektlatogatasok
es konzultacio reven.
A tanulmanyut reszletes programja magyar es angol nyelven letoltheto a http://
korosokvolgye.hu/TANULM%C3%81NYI+KIR%C3%81NDUL%C3%81S+AUSZTRI%
C3%81BA%21-h394 internetes címen.
A tanulmanyuton az Egyesulet illetekessegi teruleten mukodo, a videkfejlesztesben erintett
18 helyi szereplo, illetve helyi szereplo kepviseloje vehet reszt, a jelentkezesek
elfogadasanak sorrendjeben.
A részvétel ingyenes, azonban a jelentkezőknek a részvételi költséget
előfinanszírozási díjként a megjelölt valutában az Egyesület pénztárába be kell
fizetniük.
Az előfinanszírozási díj összege 250 euro és 32 000 Ft, mely tartalmazza az utazast
autobusszal, 2 ejszaka szallast reggelivel a feldbachi Hotel Lava Inn szallodaban, a szakmai
programot, valamint 2 ebedet es 2 vacsorat, tovabba a tolmacsolas szolgaltatast.
Az elofinanszírozasi díj nem tartalmazza az utazas elso napjan a reggeli es ebed, valamint az
utolso napon a vacsora koltseget, es a Riegersburgi varba szolo belepo díjat (15? €).
Valamennyi resztvevo maga gondoskodik az utazasi biztosítasarol es egyeb, magan celu
kiadasairol, tovabba a resztvevoket terheli az elofinanszírozasi díj visszafizetesevel
osszefuggesben esetlegesen felmerulo arfolyamveszteseg is.

Jelentkezési határidő:
2015. augusztus 24.

Az elofinanszírozasi díjat pontosan kerjuk befizetni, penzvaltasra nincs lehetosegunk,
atutalast nem tudunk fogadni. A befizetes kapcsan az Egyesulet munkatarsaival elozetesen
idopontot szukseges egyeztetni. A resztvevo kulonleges etrend (pl. vegetarianus,
liszterzekeny stb.) igenyet a jelentkezesi lapon koteles jelezni, ellenkezo esetben ellatasat
nem tudjuk biztosítani. A szallodai elhelyezes 2 agyas szobakban tortenik.

A jelentkezesek elfogadasanak feltetele az alaírt jelentkezesi lap es megallapodas 2-2 eredeti peldanyanak beerkezese az
Egyesulet munkaszervezeti irodajaba, valamint az elofinanszírozasi osszeg befizetese az Egyesuleti penztarba.
A jelentkezési határidő 2015. augusztus 24. (hétfő).
A jelentkezesek elfogadasanal 2015. julius 31-ig kizaro tenyezot jelent, ha a jelentkezo az Egyesulet altal 2014. oktoberben
szervezett kirandulason mar reszt vett. 2015. julius 31. napjat kovetoen a formai szempontbol ervenyes jelentkezesek a meg
rendelkezesre allo szabad helyekre korlatozas nelkul elfogadasra kerulnek.
A jelentkezesek elfogadasarol az Egyesulet munkaszervezete elektronikus level formajaban kuld visszaigazolast, a megadott email címen, tovabba a tanulmanyuttal kapcsolatos minden tovabbi informaciot elektronikus level utjan juttat el a reszt vevokhoz.
A részvétel és az előfinanszírozási díj visszautalásának feltétele továbbá a tanulmányutat követően megtartandó
értékelő fórumon történő megjelenés és részvétel.
Az elofinanszírozasi díj visszautalasa a 30/2012. (III.24.) VM rendelet es a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelkezeseit figyelembe veve
tortenik. Az elofinanszírozasi díj visszautalasanak varhato idopontja 2016 februar vege. Az elofinanszírozasi díjat az Egyesu let
atutalassal utalja vissza a resztvevok altal a jelentkezesi lapon megadott bankszamlaszamra. Amennyiben a reszt vevo
szamlaszama megvaltozik, a resztvevo arrol az Egyesuletet koteles tajekoztatni. A tevesen megadott szamlaszamra torteno
utalasert az Egyesulet nem felelos.
Az előfinanszírozási díj forintban kerül visszautalásra, az euro átváltási árfolyam az euroban fizetett számla vagy
számlák teljesítési napját megelőző tárgyhónap utolsó napján érvényes Magyar Központi Bank középárfolyamán
történik.
Elfogadott és visszaigazolt jelentkezés esetén az előfinanszírozási díjat az Egyesület nem utalja vissza. A visszaigazolt
jelentkezes mas, a reszveteli felteteleknek megfelelo es azokat elfogado reszt vevo nevere egy alkalommal, legkesobb 2014.
oktober 3-ig modosíthato, a regi es uj resztvevo altal alaírt nyilatkozat benyujtasaval.
További információ Zsurzsucz Edina Klaudia munkaszervezet-vezetőtől kérhető a zsurzsucze@invitel.hu címen vagy a
06-20-501-0143-as telefonszámon.
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PROGRAMAJÁNLÓ

XVIII. Kenumaraton, Szarvas
2015. augusztus 1. szombat
Nevezés: 08.30 – 09.45 Kajak-Kenu Club
Nevezési díj: 2.500,-Ft/fo (14 ev alatt 1000,
-Ft/fo)
Elozetes
nevezes
a kenumaratonszarvas@gmail.com címen.
Megnyitó: 09.45 – 10.00 Kajak-Kenu Club
Táv: 21 km (ebbol ~ 1,1 km szarazfoldi
szakasz, 4 km a Harmas-Koros szakasz, 16
km a Holt-Koros szakasz)
Rajt: 10.00 oratol szakaszos indítassal,
kategoriankent, 5 perc kivarassal, kevesebb
indulo eseten egyszerre indítassal
Célba érkezés: 12.00 – 14.00 kozott a Kajak—Kenu Clubnal, eredmenyhirdetes 14.00
orakor, ebed 14.30-tol az Ifjusagi taborban
Kategóriák:
Csaladi:
2-3-4 szemelyes kenu
Amator:
2-3-4 szemelyes kenu
Profi:
2-3-4 szemelyes kenu
Díjazás: a kategoriak elso harom helyezettje erem díjazasban reszesul. Minden nevezo
1 db emlekpolot kap es reszese az ebednek. Az elso helyezettek 1 db gyoztes polot
kapnak.
A versenyen csak úszni tudással rendelkező személyek vehetnek részt, saját
felelősségre!
Kenurol es minden egyeb felszerelesrol a versenyzok gondoskodnak. Hajoberleti
lehetoseg a Kajak – Kenu Klubban. Tel.: 66/216-639
Bővebb infó: a szervezo Cervinus Teatrum Muveszeti Nonprofit Kft-tol kerheto:
66/311-464; www.cervinushaz.hu; kenumaratonszarvas@gmail.com

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Székhely: 5600 Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2. I/10., 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

