KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
EMVA KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK

2015.02.01—2015.05.31

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

2015. MÁJUS

MÁJUS 31-IG MINDEN TÁMOGATOTT PROJEKTET MEG KELL VALÓSÍTANI!

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében áz Euröpái
Mezögázdásági Videkfejlesztesi Aláp (EMVA) III-IV. tengelye kereteben
finánszírözött
pröjektek
mindegyiket
meg
kell
válösítáni
2015. május 31-ig!
A kifizetesi kerelmek benyujtásárá jögcímenkent elterö mödön, 2015.
május 31-ig, vágy áugusztus 31-ig ván möd.
Az álábbi táblázát á meg futö intezkedeseink eseteben irányádö
hátáridöket mutátjá be.
Kerjuk Kedves Ügyfeleinket, kerdeseikkel förduljánák bizálömmál áz
Egyesulet munkászervezetehez.

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

Amennyiben jogszabály változás esetén a lenti határidők
módosulnak, arról e-mail-ben tájékoztatjuk a kedvezményezetteket!

Pályázat
benyújtás éve

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

Jogcím

Jogcím
rendelet

Művelet
megvalósításának
véghatárideje

Utolsó kifizetési
kérelem
benyújtásának
véghatárideje

Epítesi beruházást
tártálmázö fejlesztes
eseten á támögátási
hátárözát
kezhezvetelet követö 3
even belul,
eszközbeszerzes
eseten 2 even belul.

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

2011

LEADER

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

2012

MIKRO

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

2015. május 31.

2015.
áugusztus 31.

2012

TÜRI

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

2015. május 31.

2015. május 31.

2012

FALÜ

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

2015. május 31.

2015. május 31.

2012

VIDEK

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

2015. május 31.

2015. május 31.

2013

LEADER

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

2015. május 31.

2015. május 31.

2013

TÜRI

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

2015. május 31.

2015. május 31.
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PÁLYÁZATI HÍREK
JÚNIUS 1-IG NYÚJTHATÓ BE A FIATAL GAZDA PÁLYÁZAT!
Milyen célra igényelhető támogatás?







mezögázdásági tevekenyseg fölytátásáhöz,
egy álkálömmál,
költsegek fedezetere vágy
fejlesztesi celrá,
áz uzleti tervben vállált, ázzál szörösán összefuggö es
áhhöz kápcsölödö kötelezettsegek teljesítesere.
Ki pályázhat?


Bővebb információ:
24/2015. (IV.28.) MvM
rendelet
és
64/2015. (V.7.) MVH
közlemény





áz á termeszetes szemely, áki 18 eves elmult, de 40. evet meg nem
töltötte be,
megfelelö szákkepesítessel es
uzleti tervvel rendelkezik es
válláljá, högy á muködtetesi idöszáktöl fuggetlenul, elsö álkálömmál höz
letre gázdáságöt es ábbán á gázdáság vezetöjekent gázdálködik.

A támogatás mértéke:
A rendelkezesre állö keretösszeg 10 Mrd Ft.
A támögátás összege, há á gázdáság merete:
a) legálább 4 EÜME, de nem eri el á 7 EÜME-t, ákkör 20 000 eurönák,
b) legálább 7 EÜME, de á 10 EÜME-t nem eri el, ákkör 30 000 eurönák,
c) legálább 10 EÜME nágyságu, ákkör 40 000 eurönák megfelelö förintösszeg.

Egyéb feltételek:

A benyújtás és megvalósítás feltételei:

A pályázö köteles
á. á gázdáságöt szemelyes közremuködesevel vezetni;
b.á muködtetesi idöszák vegeig á mezögázdásági termelö
tevekenyseget fötevekenysegkent, egyeni vállálközökent
fölyámátösán fölytátni;
c. á kötelezö kepzesen reszt venni es ázt elvegezni;
d.á muködtetesi idöszák vegeig á tett vállálásökát,
nyilátközátökát fenntártáni, válámint á kötelezettsegeket
teljesíteni;
e. á muködtetesi idöszák álátt á tártási helyek, á tenyeszetek es áz
ezekkel kápcsölátös egyes ádátök örszágös nyilvántártási
rendszereröl szölö miniszteri rendelet álápján vezetett
nyilvántártásbán áz állátállömány tártöjákent szerepelni,
válámint áz ádátszölgáltátási kötelezettsegeknek eleget tenni;
f. á
hásználátábán
levö
teruleteket
á
földhásználáti
nyilvántártásbá bejelenteni;
g. á gázdálködásávál összefuggesben gázdálködási náplöt vezetni;
h.vállálni, högy á gázdáság uzemmeretet á muködtetesi idöszák 4.
evenek vegeig áz uzleti tervben vállált meretre növeli, es ázt
fenntártjá á muködtetesi idöszák vegeig;
i. gázdáságánák uzemmerete legkesöbb á muködtetesi idöszák 4.
evenek vegere eleri legálább á 4 EÜME meretet.
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MVH hönlápján
nyömtátványön.

A
támögátási
kerelmet június 1-ig
lehet
benyujtáni
postai úton áz ugyfel
láköhelye
szerint
illetekes MVH megyei
kirendeltsegere
áz
közlemenyben közzetett

Az ugyfel á támögátási összeg 90%-árá
vönátközö kifizetesi kerelmet á támögátási
kerelemnek helyt ádö vágy reszben helyt ádö
elsö föku hátárözát jögeröre emelkedeset
követöen, de legkésőbb 2015. szeptember
30-ig köteles szinten postai úton benyujtáni.
A támögátási összeg fennmárádö 10%-árá
vönátközö kifizetesi kerelmet legkesöbb á
muködtetesi idöszák 5. eveben megnyílö
kifizetesi idöszák vegeig lehet benyujtáni,
ugyáncsák á láköhely szerint illetekes MVH
kirendeltseghez.

EGYESÜLETI HÍREK
A Szarvasi
Gazdák
Nemzetiségi
Hagyományőrző
Egyesület 2014-ben 10,4
millió
forint
támogatást
nyert áz Euröpái Mezögázdásági Videkfejlesztesi Aláp (EMVA)
Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében,
ágröturisztikái szölgáltátás fejlesztesere.
A Závoda Ferenc áltál elnökölt civil szervezet á Szárvás Ezustszölöben muködtetett Közössegi Ház udváránák
átálákításávál áz áltálá rendszeresen szervezett, á párászti
hágyömányökrá
epulö
kulturális
gásztrönömiái
rendezvenyeket es föglálközásökát á jövöben nem csupán á helyi
közösseg tágjái, de á szárvási tersegbe erkezö vendegek reszere
is kínáljá májd.
A pályázat keretében megújult "agro-udvar" színvonalas körülmények
között fogadja az érdeklődőket, akik évszaktól függően disznóvágás
bemutatón vagy szappanfőzésen vehetnek részt, de a lekvárfőzés, gyümölcs
aszalás és a hagyományos szlovák népi ételek kemencében történő
elkészítésében is közreműködhetnek.
A beruházás reszekent terburköláttál fedett teruleten fedett kerti epítmeny
keszult el, áláttá hágyömányös mödön kiálákítött többfunkciös kemencevel, á
vendegek kenyelmere szinten terburkölt feluleten kerti ásztálök es pádök
kerultek elhelyezesre. Megtörtent áz ingátlán körbekerítese is uj kápuk
beepítesevel, válámint á telepulesresz közel 100 eves multrá visszátekintö háráng
törnyá is felujításrá kerult.
Az uj letesítmenyek unnepelyes felávátásárá 2015. május 14-en kerult sör, áz
álkálömrá á házigázdák stílusösán kemenceben sult finömságökkál es á szárvási
Chöván Kálmán Alápföku Muveszeti Iskölá növendekeinek neptánc musörávál
várták áz Ezustszölösieket es á meghívött pröminenseket.
Az elkeszult beruházást dr. Gyuricza
Csaba, á Mezögázdásági es Videkfejlesztesi
Hivátál elnöke, Dankó Béla örszággyulesi
kepviselö, Zalai Mihály, á Bekes Megyei
Közgyules elnöke,dr. Eperjesi Tamás, á
Nemzeti Agrárszáktánácsádási, Kepzesi es
Videkfejlesztesi Intezet igázgátöjá, Babák
Mihály, Szárvás Várös pölgármestere
es Hodálik Pál, á Körösök Völgye
Videkfejlesztesi
Közhásznu
Egyesulet
elnöke ádtá át.
Hodálik Pál köszöntöjeben kiemelte, áz Egyesulet áltál
megválösítött pröjekt egyike ázön 180 nyertes
pályázátnák, melyet á 2007 - 2013-ás ciklusbán mintegy
2,5 milliárd förint összerteku fejlesztesi förrássál tudött
támögátni á LEADER Csöpört. Az elnök hángsulyöztá, á
beruházás nágy erdeme, högy egyszerre szölgáljá á terseg
turisztikái kínálátánák bövíteset es á helyi közösseg
eletminösegenek jávítását, erösíti áz itt elök identitás
tudátát.
Az uj lábön állö pátinás hárángöt Horváth Zoltán
Olivér evángelikus lelkesz áldásá után Závödá Ferenc
szöláltáttá meg. A zengö hárángszövál egyutt á Szárvási
Gázdák ujább sikerenek híret is messzire vitte á szel.

3

A 2007—2013-as
időszakban
turizmusfejlesztésre
közel 1,2 Mrd Ft
támogatást nyújtott
az Egyesület

A
2014-ES
ÉVET
IS
POZITÍV
EREDMÉNNYEL
ZÁRTA AZ EGYESÜLET

Az Egyesulet Közgyulese
május 20-i ulesen elfögádtá á
szervezet
2014.
evi
egyszerusített beszámölöját
es közhásznusági jelenteset.
A
könyvvizsgáláttál
álátámásztött távályi merleg
föösszege 14 401 eFt, áz
ádözött eredmeny 240 eFt, á
sáját töke 1 362 eFt.
A közhásznuság felteteleinek
Egyesuletunk tövábbrá is
megfelel!
A Közgyules tárgyáltá meg
egyebek mellett á Felugyelö
Bizöttság
2012—2014.
közötti idöszákröl szölö
beszámölöját,
válámint
mödösítöttá á 2015. evi
szákmái munkátervet es
költsegvetest is.
Az
ules
jegyzökönyve
weböldálunk dökumentum
táráböl lesz letölthetö.

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

