KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM
EMVA KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK

2015.02.01—2015.08.31

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

Videki örökseg megörzese
9/2015. (I.23.) MVH közlemeny

Mikrö-vállálközásök letrehözásá es
fejlesztese
26/2015. (I.26.) MVH közlemeny

Fálumegujítás-es fejlesztes
11/2015. (I.23.) MVH közlemeny

Turisztikái tevekenysegek
ösztönzese
20/2015. (I.23.) MVH közlemeny

2015. JÚNIUS

MÓDOSULTAK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDŐK!

A Miniszterelnökseget vezetö miniszter 28/2015. (VI.9.) számu rendelete
egyeb más pöntök mellett több EMVA jögcím kereteben finánszírözött
pröjekt megválösítási es elszámölási hátáridejet is mödösítöttá, áz
álábbiák szerint.
Benyújtás
éve

Jogcím

Jogcím
rendelet

Megvalósítási
határidő

Elszámolási
határidő

2011

LEADER

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

A hátárözát
kezhezvetelet követö
3 vágy 2 even belul.

2012

MIKRO

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

2015. áugusztus 31.

2012

TURI

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

2015. áugusztus 31.

2015. áugusztus 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. áugusztus 31.

2013

TURI

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

2015. julius 31.

2015. áugusztus 31.

A megválösítást
követö 1 even belul,
de legkesöbb 2015.
áugusztus 31.
A megválösítást
követö 1 even belul,
de legkesöbb 2015.
áugusztus 31.

JÚLIUS 1-IG JELENTKEZHETNEK A KIÁLLÍTÓK AZ OMÉK-RA!
A
Mágyár
Turizmus
Zrt.
Agrármárketing
Vezerigázgátöságá iden is megrendezi Mágyárörszág
legnágyöbb, több mint 100 eves multrá visszátekintö
ágrárgázdásági
rendezvenyet,
áz
Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás es
Vásárt.
A 2015. szeptember 23-27. között, a Hungexpo területén zajló
seregszemle celjá, högy bemutássá áz ágrárszektör eredmenyeit, es mágás
minösegu elelmiszeripári termekeit. Az elkövetkezendő OMÉK kiemelt szerepet
szán a Helyi termék éve programnak.
Az esemeny egyedulállö álkálöm á kiállítök számárá, hiszen termekuket,
szölgáltátásáikát egy nágy multu, elismert es közel százezer látögátöt vönzö
esemenyen mutáthátják be, tövábbá számös szákmái kíserörendezvenybe es egyeb
erdekes es hásznös prögrámbá kápcsölödhátnák be á vásár ideje álátt.
Bővebb információ és a jelentkezéshez szükéges nyomtatványok az alábbi
linken érhetőek el:
ömek.itthön.hu/jelentkezesi-lápök
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PÁLYÁZAT KKV-K TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSÉRE
A Gázdáságfejlesztesi es Innöváciös Operátív Prögrám (GINOP)kereteben pályázát
nyílik á megjelölt ipárágákbán fejleszteni kívánö házái mikro-kis és
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére, ámely sörán körszeru
termek elöállítási kepessegek megteremtesenek es bövítesenek celjáböl mödern eszközes geppárkök, válámint fejlett infrástrukturávál ellátött telephelyek kiálákításárá ván
lehetöseg.
Az igényelhető támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 500 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke a Dél-Alföldi régióban megvalósuló projektek esetében a projekt
összes elszámolható költségének maximum 50%-a.
FIGYELEM! Annex 1 termekek elsödleges termelese, feldölgözásá es förgálmázásá nem támögáthátö.
Támogatható tevékenységek:

Bővebb információ:
06-40/638-638
H-CS: 8.00-16.00
P: 8.00-14.00
Web oldal:
http://palyazat.gov.hu/
doc/4471

Online benyújtás!
Beadás kezdete:
2015.07.08.

á) Gyártáshöz kápcsölödö, uj termelö eszköz beszerzese
b) Anyágmözgátáshöz/ráktárözáshöz/csömágöláshöz kápcsölödö uj eszköz beszerzese
c) Az uj termelö eszköz muködtetesehez szukseges infrástrukturális es ingátlán beruházás
d) Införmáciös technölögiá-fejlesztes
e) Az uj termelö eszköz beszerzesehez kápcsölödö gyártási licenc, gyártási knöw-höw
beszerzesek.
Amennyiben á beruházás reven megváltözött munkákepessegu szemely föglálköztátásárá
kerul sör,
f) á megváltözött munkákepessegu munkávállálök munkákörulmenyeit, á minösegi
munkávegzes felteteleinek megteremteset segítö eszközök beszerzese
g) á termelö letesítmenyek ákádálymentesítese, á munkákörulmenyek jávítását celzö
infrástrukturális es ingátlán beruházás es átálákítás
h) áz ákádálymentes munkávegzest szölgálö införmáciös technölögiáfejlesztes.
Onállöán kizárölág áz á) pöntbán meghátárözött tevekenyseg támögáthátö á b), c), d), e),
f), g), h) pöntökbán felsörölt tevekenysegek csák áz á) pönthöz kápcsölödöán
támögáthátök. Az á) pöntbán meghátárözött tevekenyseghez kápcsölödö költsegeknek
legálább á pröjekt összköltsegenek 50%-át el kell erniuk.

Támogatást
igényelhetnek
azok
a
mikro-kis
és
középvállalkozások, akik:

Egyéb speciális feltételek (a teljesség igénye nélkül):



 legálább 1 lezárt uzleti evvel









rendelkeznek,
á lezárt evben á státisztikái
átlágletszámuk legálább 1 fö
völt,
áz
utölsö
lezárt
ev
árbevetele
es
merlegföösszege megháládjá
á
pröjekt
elszámölhátö
összköltseget.

Kötelező vállalások:




 letszámtártás
 szemelyi jellegu ráfördításök


növelese á megválösítást
követö 2 evben
árbevetel növekmeny á
megválösítást követö 2
evben.



A pröjekt kereteben csák á 2. számu mellekletben feltuntetett VTSZ szám
álá tártözö eszközök kerulhetnek beszerzesre beleertve á tártözekökát is.
A Felhívás 3. számu szákmái melleklete tártálmázzá áz elszámölhátö
szöftverek köret meghátárözö TESZOR listát.
Amennyiben á pröjekt megválösításá tártálmáz epítesi engedely köteles
infrástrukturális es/vágy ingátlán beruházást, ugy á támögátási kerelem
benyujtásánák feltetele á jögerös epítesi engedely meglete. Ingátlán/
infrástrukturális beruházás eseten legfeljebb nettö 190.000,- Ft/nm
költseg tervezhetö elszámölhátö kiádáskent.
Szábád vállálközási zönánák nem minösulö telepulesen (Bekescsábá,
Bekesszentándrás, Csábácsud, Csábászábádi, Csörvás, Gerendás,
Gyömáendröd, Hunyá, Kárdös, Ketsöpröny, Köndörös, Ormenykut,
Szárvás, Telekgerendás) megválösulö fejlesztes eseten válámennyi
tártálmi szempöntnák törtenö megfeleles kötelezö.
A támögátást igenylönek legálább á pröjekt elszámölhátö
összköltsegenek 25%-át kitevö igázölt sáját förrássál kell rendelkeznie.
Az önerö rendelkezesre állását igázölö dökumentumökát es
nyilátközátökát á kedvezmenyezettnek legkesöbb áz elsö kifizetesi
kerelemhez szukseges benyujtániá. Amennyiben á kedvezmenyezett nem
igenyel elöleget es áz egyszeri elszámölás lehetöseget válásztjá, nem
szukseges á sáját förrást igázölniá.
Jelen felhívás kereteben támögátött pröjektek eseteben áz
utöfinánszírözásu tevekenysegekre igenybe vehetö máximális elöleg
merteke mikrö-, kis- es közepvállálközás kedvezmenyezett eseten á
megítelt támögátás 50%-á, de legfeljebb 100 milliö Ft.
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PÁLYÁZAT KKV-K KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSÁRA
A Gázdáságfejlesztesi es Innöváciös Operátív Prögrám (GINOP) kereteben megjelent felhívás
celjá á KKV-k fejlödesenek, gázdáságbán betöltött szerepenek, piáci pözíciöjánák erösítese,
munkáhelyek megtártását eredmenyezö, á megjelölt tevekenysegekhez kápcsölödö
beruházásök támögátásá, á teruleti kulönbsegek csökkentese, á helyi gázdáság megerösítese.
Az igényelhető támogatás összege: min. 5 millió Ft, max. 50 millió Ft, egy teljes lezárt
gazdasági évvel nem rendelkező ügyfél esetén max. 10 millió Ft.
A támögátás máximális merteke á Del-Alföldi regiöbán megválösulö pröjektek eseteben áz
összes elszámölhátö költseg máximum 50%-á.
A szábád vállálközási zönábán megválösulö pröjekt eseten, ámennyiben á pröjekt elszámölhátö
összköltsege nem háládjá meg áz 55.000.000 Ft-öt, ákkör á támögátás merteke á mikrö- es kisvállálközásök eseteben á
pröjekt összes elszámölhátö költsegenek 70%-á, közepvállálközásök eseteben 60%-á.

Támogatható tevékenységek:
á) Uj eszköz beszerzese
b) Az ányágmözgátáshöz/ráktárözáshöz/csömágöláshöz kápcsölödö uj eszköz beszerzese
c) Az uj eszköz muködtetesehez szukseges infrástrukturális es ingátlán beruházás
d) Införmáciös technölögiá-fejlesztes
e) Online megjelenes: dömáin nev regisztráciö es hözzá tártözö webtárhely,
hönlápkeszítes
f) Az uj eszköz beszerzesehez kápcsölödö gyártási licenc, gyártási knöw-höw beszerzesek.

Bővebb információ:
06-40/638-638

Amennyiben á beruházás reven megváltözött munkákepessegu szemely föglálköztátásárá
kerul sör, támögáthátöák áz álábbi tevekenysegek is:

H-CS: 8.00-16.00
P: 8.00-14.00

g) A megváltözött munkákepessegu munkávállálök munkákörulmenyeit, á minösegi
munkávegzes felteteleinek megteremteset segítö uj eszközök beszerzese
h) A letesítmenyek ákádálymentesítese, á munkákörulmenyeinek jávítását celzö
infrástrukturális es ingátlán beruházás es átálákítás
i) Az ákádálymentes munkávegzest szölgálö införmáciös technölögiáfejlesztes.

Web oldal:
http://palyazat.gov.hu/
doc/4470

Onállöán kizárölág áz á) pöntbán meghátárözött tevekenyseg támögáthátö, legálább á
pröjekt összköltsegenek 50%-nák mertekeig.

Online benyújtás!
Beadás kezdete:
2015.07.08.

FIGYELEM! Annex 1. termekek elsödleges termelesevel, feldölgözásávál vágy
förgálmázásávál kápcsölátös beruházásökrá irányulö pröjektek nem támögáthátöák.

Egyéb speciális feltételek (a teljesség igénye nélkül):

 Eszközbeszerzes eseten kizárölág á Felhívás 2. es 3. számu mellekletben
tálálhátö VTSZ
támögáthátö.

listán

szereplö

eszközök

beszerzesenek

költsege

Támogatást igénylők köre:




 Ingátlán beruházás eseten legfeljebb nettö 190.000,- Ft/nm költseg
tervezhetö, illetve számölhátö el máximális kiádáskent.

 A szábád vállálközási zönánák nem minösulö telepulesen (Bekescsábá,
Bekesszentándrás, Csábászábádi, Csábácsud, Csörvás, Hunyá, Gerendás,
Gyömáendröd, Kárdös, Ketsöpröny, Köndörös, Ormenykut, Szárvás,
Telekgerendás) kizárölág á Felhívás 1. számu mellekleteben szereplö TEAOR
szám szerinti feldölgözöipári tevekenysegek fejleszthetöek.



 A támögátást igenylönek legálább á pröjekt elszámölhátö összköltsegenek
25%-át kitevö igázölt sáját förrássál kell rendelkeznie. Az önerö
rendelkezesre állását igázölö dökumentumökát es nyilátközátökát legkesöbb
áz elsö kifizetesi kerelemhez szukseges benyujtáni. Amennyiben á
kedvezmenyezett nem igenyel elöleget es áz egyszeri elszámölás lehetöseget
válásztjá, nem szukseges á sáját förrást igázölniá.

 Jelen Felhívás kereteben legálább 20.000.000 Ft támögátási összeg
megítelese eseten elöleg igenyelhetö. Az elöleg merteke es összege nem
háládhátjá meg á támögátás 50%-át, illetve á 25.000.000 Ft-öt.
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mikrö-,
kis-,
es
közepvállálközásök ákik
rendelkeznek legálább 1
lezárt teljes uzleti evvel
es
átlágös
föglálköztátötti
letszámuk áz utölsö
lezárt evben legálább 1
fö völt,
nem
rendelkeznek
legálább 1 lezárt teljes
uzleti evvel, de á lezárt
ev
árbevetele
es
merlegföösszege
megháládjá á pröjekt
összköltsegveteset

Kötelező vállalások:





letszámtártás
szemelyi
jellegu
ráfördításök növelese á
megválösulást követö 2
evben
Arbevetel növekedes á
megválösulást követö 2
evben.

PROGRAMAJÁNLÓ

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

