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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁRCIUS 

EMVA KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2015.02.01—2015.05.31 

 

 

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

 
 
 
 

Vidéki örökség megőrzése 
9/2015. (I.23.) MVH közlemény 

 

 

  
Mikro-vállalkozások létrehozása és 

fejlesztése 
26/2015. (I.26.) MVH közlemény 

 

 
 
   

 
 
Falumegújítás-és fejlesztés 

11/2015. (I.23.) MVH közlemény 
 

  

 

Turisztikai tevékenységek  
ösztönzése 

20/2015. (I.23.) MVH közlemény 

MÁJUS 31-IG MINDEN TÁMOGATOTT PROJEKTNEK MEG KELL VALÓSULNIA! 
 
Az elmúlt néhány hónapban szinte valamennyi, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap kereté-
ben finanszírozott támogatási jogcím alaprendelete 
többször módosult.   

A változások legfőbb célja az volt, hogy a projektgaz-
dák minél nagyobb számban megvalósíthassák  
fejlesztéseiket, és minél egyszerűbben tudják  
visszaigényelni az elnyert forrásokat. 

Az új rendelkezéseknek köszönhetően a 2012-ben mikro-vállalkozás létrehozására 
és fejlesztésére, turisztikai tevékenységek ösztönzésére, a 2013-ban LEADER 
vállalkozási vagy közösségi célú fejlesztésre, falumegújításra-és fejlesztésre, vidéki 
örökség megőrzésre, és a 2014-ben turisztikai tevékenységek ösztönzésére elnyert 
támogatásokból megvalósuló beruházásokat legkésőbb 2015. május 31-ig kell 
befejezni! A záró elszámolásokat jogcímenként eltérő időpontban, legkésőbb 
2015. május 31-ig, vagy augusztus 31-ig kell benyújtani! 

A kifizetési kérelem beadási időszak az eddigi gyakorlattól eltérően 2015. február 
1-től augusztus 31-ig folyamatosan nyitva áll. 

Amennyiben az építési beruházások esetén az utolsó kifizetési kérelemhez 
csatolandó dokumentumok (pl. jogerős használatbavételi engedély) a kérelem 
benyújtásakor, vagy a kérelemre kiírt hiánypótlás benyújtásakor nem áll az ügyfe-
lek rendelkezésére, a kérelem elbírálását a Hivatal legfeljebb 2015. szeptember 30-
ig felfüggeszti. Ezen időpontig a szükséges iratok pótolhatóak, ezt követően azon-
ban a dokumentumok hiányában a kérelem elutasításra kerül! 

A jogszabály változások az ügyfelek vállalt kötelezettségeinek nem teljesítése 
esetére előírt jogkövetkezményeket is érintették. A szankciókat egységesítették, és 
némileg enyhítették. Az új szabályozások alapján a támogatás elnyerésért vállalt 
alkalmazotti létszám és éves árbevétel nem teljesítését az üzemeltetési idő-
szak harmadik évétől kezdődően szankcionálják. A vállalások—és különösen a 
pontozási szempontot érintőek—  ezen időponttól történő nem teljesítése esetén a 
támogatási összeg meghatározott része visszafizetendő. 

Kedves Olvasó! 

Idén először, Egyesületünk is jogosult a magánszemélyek 
személyi jövedelemadója 1%-os felajánlásainak fogadá-
sára, ezért arra kérjük, ha elégedett az általunk végzett 
tanácsadó, közösség –és program szervező munkával, és 
szeretné, ha az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is 
elérhetőek lennénk a térség szereplői számára, adója 1%-val támogasson bennünket. 

Adószámunk: 18284517-1-04 

A befolyt összeget Alapszabályunk szerinti közhasznú céljaink, így különösen a terü-
let-és vidékfejlesztés segítése, kulturális örökség megóvás, valamint természetvéde-
lem elérésére fordítjuk. 

Tevékenységünkről bővebb információ a www.korosokvolgye.hu címen elérhető 
weboldalunkon található.     
      
     Köszönjük támogatását!  

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk32014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk72014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk82014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014
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A tervezett kiadvány: 

színes  

kb. A5 méretű 

pdf formátumú 

nyomdai kivitelezésre is 
alkalmas minőségű! 

  

 A  Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület  

az EMVA LEADER program keretében egy 

online kiadványt tervez készíteni.  

E kiadványban az illetékességi területünkhöz tartozó 18 

település  helyi élelmiszeripari és kézműipari termékei-

nek, illetve e termékek előállítóinak kívánunk elsősorban 

internetes megjelenési lehetőséget biztosítani ún. termelői 

adatlapokon.  

INGYENES MEGJELENÉSI LEHETŐSÉG 

A kiadvánnyal célunk, hogy 

mind a térség lakosai, a helyi 

üzleti, civil –és közszféra 

szereplői, mind pedig az ide 

érkező vendégek részére meg-

mutassuk a Körösök völgye 

által kínált széles termékpa-

lettát, továbbá segítséget 

nyújtsunk a termelők, vállal-

kozók számára termékeik népszerűsítésében, értékesítésében. 

 
Érdemes a katalógusba jelentkezni, mert: 

megjelenési lehetőség 

a termelő megkapja a jó minőségű       

képeket és 

a megszerkesztett termelői adatlapot,  
melyet később szabadon felhasználhat 

ingyenes 

A termelői adatlapok egységes grafikával és 

arculattal, de szerkeszthető elemekkel készül-

nek, melyek belső tartalma a termelőkre vonat-

kozó adatokkal, információkkal tölthető meg. 

Az adatlapok keretében 2-4 db fotó, a termelő-

re, illetve az adott termékre/termékekre 

vonatkozó leírás és az elérhetőségek, termék 

elérési helyek feltüntetésére lesz mód. Egy 

termelő az érintett termékek számától függet-

lenül csak egy termelői adatlapon tud 

megjelenni. 

A kiadvány elkészítésének 
ütemterve: 

2015. április vége: 

grafika és arculat véglegesí-

tése, termelők kiválasztása 

2015. május – június: 

termékfotók elkészítése, adatgyűjtés 

2015. július:  

szerkesztés, katalógus véglegesítése 
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Jelentkezhetnek: 
 

őstermelők, 

kistermelők, 

családi gazdálkodók, 

egyéni/társas vállalkozások, 

szövetkezetek, 

non-profit szervezetek, 
 
 akik, 

 A jelentkezési 
határidő: 
2015. április 30. 

INGYENES MEGJELENÉSI LEHETŐSÉG 

Az előfinanszírozási díj 

tartalmazza: 

- 4 db fényképész által 

készített fotót;  

- a grafikai tervezést; 

- a katalógus szerkesztési 

költségeit. 

 A jelentkezések elfogadásának feltétele:  
az aláírt jelentkezési lap és megállapodás 2-2  
eredeti példányának beérkezése az Egyesület  
munkaszervezeti irodájába, valamint az előfinanszí-
rozási összeg befizetése az Egyesület  bankszámlájá-
ra! 
 

Bővebb információ: 
Nacsa Adrienn referenstől kérhető 
Tel: 06/20-501-0154 
Email: nacsa.adrienn@invitel.hu 

Kategóriák: 

méhészeti termékek 

gyümölcsből készült termékek 

(pl. lekvár, dzsem, szörp, 
aszalvány stb.) 

gyógynövényekből készült 

termékek 

zöldségből készült termékek 

(pl. savanyúság stb.) 

szeszes ital (pl. pálinka, sör, 

bor) 

füstölt áru (pl. kolbászok, 

szalámik stb.) 

tejtermékek (pl. sajtok stb.) 

olajok, sűrítmények 

szárazáruk (pl. száraztészta) 

kézműves termékek (pl. textil-

áruk, kerámia, fonott áru, 
famunka, szappan stb.) 

az Egyesület illetékességi területéhez tartozó településen állítják 
elő termékeiket (a gyártás, előállítás helye bizonyíthatóan vala-
mely településen van), 

számlaképesek és közvetlen fogyasztói értékesítésre jogosultak, 

élelmiszeripari és/vagy kézműipari terméket állítanak elő, 

termékeik magas hozzáadott értékkel bírnak, 

standard mennyiségben, folyamatosan, de 
legalább pontosan behatárolható időszak-
ban elérhetőek, 

és az alábbi kategóriákba besorolhatók: 

A kiadványban történő megjelenés ingyenes, azonban tekintettel 
arra, hogy a projektet Egyesületünk utófinanszírozott támogatás 
segítségével valósítja meg, a termelőknek a termelői adatlapok 
előállításának költségeit előfinanszírozási díjként be kell fizetniük. 
 

       Az előfinanszírozási díj összege: 
          17.875,- Ft. 
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    Bővebb információ:  http://szelektalok.hu/teszedd 

5500 Gyomaendrőd, 
Hősök útja 40 
2015-05-16 09:00 

5675 Telekgerendás, 
Dózsa György utca 14 
2015-05-15 08:00 

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció idén immár ötödik 
alkalommal kerül megrendezésre 2015. május. 15-17. között. A szemétgyűj-
tési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! 
önkéntesei.  

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 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

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 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

 

 Idén három nap is lehet szemetet szedni, fontos azonban, hogy egy 
nap csak egy helyszínre lehet jelentkezni vagy létre hozni találkozási 
pontot. 

 Első lépésként regisztrálni kell a http://szelektalok.hu/teszedd/ 
oldalon és saját profilt létrehozni. Ezt követően a résztvevőnek el kell 
döntenie, hogy önkéntesként (egyedül vagy csoportosan) csatlakozik 
egy találkozási ponthoz vagy helyi koordinátorként. Ha önkéntesként, 
akkor előzetesen a „Hol szedjem?” menüpont térképes keresőjében 
tud tájékozódni arról, hol vannak hozzá közeli Találkozási pontok. Ha 
helyi koordinátorként, akkor ő maga hoz létre egy találkozási pontot. A 
helyi koordinátornak ki kell választania az időpontot és a találkozási 
pontot, ott, ahol ő szeretné.  

 Fontos tudni, hogy nem lehet összeszedni bármilyen szemetet, 
azért, mert az veszélyeztetheti a testi épséget, esetleg az egészségre 
ártalmas, veszélyes anyagot tartalmazhat, például: 

- építési-bontási törmelék 
- gyógyszerek 

- autó akkumulátor 
- motorolaj 

- elektromos és elektronikai berendezések 
- nagyméretű autóalkatrészek. 

Össze lehet viszont szedni bármit, ami kézzel, kesztyűben biztonságo-
san szedhető és zsákban gyűjthető, abban elszállítható, például nem 
szakad szét a súlyától a műanyag zsák. A TeSzedd! akcióban nincs 
lehetőség szelektíven gyűjteni a hulladékot és nem gyűjtenek zöldhulla-
dékot sem.  

Eszközök, amelyeket biztosítanak a munkához:  
- kesztyű,  

- zsák,  
- kötöző anyag.  

Az összegyűjtött szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról az akciót 
szervezők gondoskodnak. 

Dolgok, amelyekre szükség lehet napközben: 
- enni- és innivaló 

- szúnyog- és kullancsriasztó 
- allergia elleni gyógyszer, más gyógyszerek 

- kézfertőtlenítő, esőkabát. 

Célszerű, olyan öltözékben megjelenni, amely kényelmes, sportos, laza. Fontos, hogy a ruha zárt és többrétegű legyen, hogy 
védje a viselőjét a sérülésektől, hidegtől, naptól. 

A TeSzedd! akció keretén belül a középiskolás diákok is teljesíthetik a kötelező 50 órányi közösségi szolgálat egy részét! Az 
akcióban való részvétel 5 óra közösségi szolgálat teljesítésére jogosít.  

TeSzedd! akciók a Körösök Völgyében:  

http://szelektalok.hu/teszedd/
http://szelektalok.hu/teszedd/

