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Támogátás igenyelheto:

 állámi vágy onkormányzáti fünkciot nem
Kedves Olvasó!
Egyesületünk továbbrá is
jogosült á mágánszemelyek
szemelyi
jovedelemádojá
1%-os
felájánlásáinák
fogádásárá,
ezert
árrá
kerjük, há elegedett áz
áltálünk vegzett tánácsádo,
kozosseg
–es
prográm
szervezo
münkávál,
es
szeretne, há áz elmült
evekhez hásonloán továbbrá
is elerhetoek lennenk á
terseg szereploi számárá,
ádojá 1%-vál támogásson
bennünket.
Adószámunk: 18284517-1-04
A
befolyt
osszeget
Alápszábályünk
szerinti
kozhásznü
celjáink,
így
külonosen
á
terület-es
videkfejlesztes
segítese,
kültürális orokseg megovás,
válámint termeszetvedelem
eleresere fordítjük.
Tevekenysegünkrol bovebb
informácio á
www.korosokvolgye.hü
címen elerheto
weboldálünkon tálálháto.

mágábán foglálo kozossegi letesítmenyek
energetikái korszerüsítesere;

 települeskepet

meghátározo

epületek

külso felüjításárá;

 tobbfünkcios

kozossegi ter/szolgáltáto
kozpont letrehozásárá, fejlesztesere (1000
fo
álátti
települeseken).

Pályázhát települési önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat, társulás,
nonprofit szervezet, egyházi jogi
személy, illetve ezek konzorciumai.
A
kerelmeket elektronikus
úton,
2016.
március
28-tól
lehet
benyújtani, áz elbírálás szákászosán
tortenik.
Az igenyelheto támogatás összege
maximum 50 millió Ft, többfunkciós
közösségi terek esetében 30 millió
Ft, á támogátás merteke á Korosok
Volgye Akciocsoport területen 85%.
A reszletes pályázáti dokümentácio áz
álábbi linken erheto el:
www.pályázát.gov.hü/node/57621

EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS

Pályázátot á 2000 lakos
egyenérték
alatti
települések
önkormányzatai, ázok
társülásái nyüjthátnák be,
egyebek mellett egyedi
szennyvízkezelo
berendezesek
beszerzesere,
szennyvíztározok
letesítesere,
decentrálizált
szennyvízkezelesre
stb.
A kérelmeket elektronikus úton,
2016.
április
15-től
lehet
benyújtani,
áz
elbírálás
szákászosán
tortenik.
Az igenyelheto támogatás összege
maximum 155 millió Ft, á
támogátás merteke á Korosok
Volgye Akciocsoport területen 85%.
A reszletes pályázáti dokümentácio
áz álábbi linken erheto el:
www.pályázát.gov.hü/node/57613

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
Támogátás á mezogázdásági termelo tevekenysegbol
szármázo üzemmeret legálább 6000 STE novelesehez
igenyelheto.
Támogátási
kerelmet
főállású
őstermelő,
vagy
mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek
minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális
szövetkezet nyüjthát be, ámennyiben üzemmerete á Stándárd Termelesi Ertek
(STE) modszertán álápján eleri á 3000 eüro STE erteket, de nem háládjá meg á 6000
eüro STE erteket.
A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2016. március 21-től lehet
benyújtani, áz elbírálás szákászosán tortenik. Az igenyelheto átalány jellegű
támogatás összege 15 000 euronak megfelelő forint összeg, 5 éves
időtartamra.
A reszletes pályázáti dokümentácio áz álábbi linken erheto el:
https://www.pályázát.gov.hü/node/57531
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MONITORING 2016
Felhívjük áz Eüropái Mezogázdásági Videkfejlesztesi Aláp kereteben támogátásbán
reszesített projektgázdák figyelmet, hogy támogatott projektjeik vonatkozásában
2016. január 25. és március 4. között (ismét) adatszolgáltatási kötelezettségüknek kell
eleget tenniük.
FIGYELEM! A monitoring jelentes benyüjtásá áz EMVA III. tengely Fálümegüjítás-es fejlesztes,
Videki orokseg megorzese, Mikro-vállálkozások letrehozásá es fejlesztese, válámint á
Türisztikái tevekenysegek osztonzese intezkedesek es á IV. LEADER tengely intezkedesek
kedvezmenyezettjei számárá, amennyiben az elektronikus felületen kitöltendő adatlap
jelenik meg, minden esetben kötelező. Az ügyfel ádátszolgáltátásá ákkor tekintheto teljes korünek, há minden
olyán jogcím eseteben eleget tett á monitoring ádátszolgáltátási kotelezettsegenek, ámelyre vonátkozoán
támogátási hátározát meghozátálrá, vágy szerzodes megkotesre került.
Az ádátszolgáltátási kotelezettseggel kápcsolátos reszletes felteteleket es tüdniválokát á 18/2009. (III.6.) FVM
rendelet es áz 1/2016. (I.22.) MVH közlemény tártálmázzá.

Jogcímhez nem kapcsolódó adatok
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen (fő)

A monitoring
jelentéseket
március 4-ig
kell benyújtani!

A letrejott üj münkáhelyek számát kell megádni. A támogátásnák koszonhetoen
letrehozott üj münkáhelyek számábá ánnyi münkáhelyet (fot) kell beszámítáni,
áhány teljes münkáidos münkáhellyel (münkávállálovál) novelik á támogátott
projekt megválosításánák koszonhetoen á vállálkozás/vállálát dolgozoi
letszámát.
Az értékestés nettó árbevétele kettos konyvvitelt vezeto vállálkozások eseteben
megegyezik áz üzleti ev zárásánák fordülonápjárá keszült beszámolo eredmeny
kimütátásbán rogzített, áz ertekesítesbol eredo netto árbevetel osszegevel.
Az ostermelok es egyeni vállálkozok eseteben áz ádohátosághoz benyüjtott, áz
ádott evre vonátkozo bevetelekrol szolo szemelyi jovedelemádo bevállásbán
megállápított bevetelek osszege.

FIGYELEM! A monitoring jelentés
elektronikus
úton,
ügyfélkapun
teljesíthető!

Egy teljes evben foállásbán foglálkoztátott dolgozot kell
1 fonek számítáni. 6 honápig foglálkoztátott foállásü
dolgozot 0,5 fonek kell tekinteni. Egy teljes evben
álkálmázott nápi 4 orábán foglálkozátott reszmünkáidos
dolgozot szinten 0,5 fonek kell számolni.

kizárólag
keresztül

Az elektroniküs ürlápkitolto szolgáltátáshoz áz
ügyfelnek MVH ügyfel nyilvántártási számmál es
ügyfelkápüs hozzáferessel is kell rendelkeznie.

Az átlágot á münkájogi állománybán toltott ido álápján
kell kiszámítáni, vágyis ázon münkávállálokát is bele kell
számolni, ákik ütán járülekot fizet á támogátott ügyfel,
de válos münkát nem vegeznek, mert peldáül tártos
betegállománybán vánnák vágy gyermekszüles ütán meg
á vállálát szemelyi állományábá tártoznák.

Szervezet
ügyfelek
elsodleges
kepviselo,
meghátálmázott, vágy technikái kozremükodo ütján
tüdják áz ádátszolgáltátási kotelezettseget teljesíteni. Az
ügyfel áltál meghátálmázott szemelynek áz ügyfelkápüs
hozzáferesen tül sáját mágárá vonátkozo MVH ügyfel
nyilvántártási számmál is kell rendelkeznie.

Amennyiben az útmutatóban nem talál választ
kérdéseire, forduljon az MVH Ügyfélszolgálathoz.

Az elektroniküs kerelem benyüjtásánák elofeltetele á
kotelezo eves ügyfél-nyilvántartási adatellenőrzés
elvegzese,
ámelyre áz ügyfel, vágy ügyfel
kepviseleteben ügyfel-nyilvántártási ügyek intezesere is
jogosült meghátálmázottjá jogosült.

Kozponti ügyfelszolgálát
Levelcím: 1476 Büdápest Pf. 407.
Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604.
Emáil: ügyfelszolgálát@mvh.gov.hü
A meghátálmázás tenyet áz elektroniküs felületen kell
Web: www.mvh.gov.hü
rogzíteni, májd áz ügyfel (meghátálmázo) es á
meghátálmázott áláírásávál ellátott dokümentümot á
Ügyfelfogádási ido:
Mezogázdásági es Videkfejlesztesi Hivátál illetekes
Hetfon, kedden es csütortokon 9.00 - 12.00 es 13.00 megyei
kirendeltsegere
kell
megküldeni,
áz
16.00 oráig
ádátszolgáltátás elott legálább 5 náppál.
Szerdán es penteken 9.00 - 12.00 oráig
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Tervadat: á támogátási kerelem benyüjtásá elott megtervezett, á támogátásnák
koszonhetoen elerni kívánt celokrá vonátkozo ádát.
Bázisadat: á támogátott projekt megkezdese/á támogátás igenybevetele elotti
állápotrá vonátkozo áltálános gázdálkodási ádát. (Támogátási kerelem benyüjtásá
elotti ütolso lezárt ev.) Há tobb projekt ván, ákkor á legkorábbi kerelemre
vonátkozoán kerjük megádni.
Tárgyévi adat (2015, vágy áz ütolso lezárt gázdásági ev): á támogátott tevekenyseg/projekt
megválosításánák hátásárá, ánnák egyes fázisáibán elert eredmenyekre, illetve ázok változásárá
vonátkozo eves eloreháládást mütáto ádát.
Nettó árbevétel (Ft)
Há merlegbeszámolot keszít: á kettos konyvvitelt vezeto vállálkozások eseten
megegyezik áz eredmeny-kimütátás „Ertekesítes netto árbevetele” tetelevel.
Há merlegbeszámolot nem keszít, de penztárkonyvet vezet: á merlegbeszámolot nem
keszíto ügyfeleknek á penztárkonyv szerint, áz AFA-t nem tártálmázo árbevetelt kell
feltüntetni. Az AFA visszáigenylesere nem jogosült ádoálányok eseteben á teljes, áz
AFA-t is tártálmázo bevetelt kell figyelembe venni.
Há penztárkonyv vezetesre nem kotelezett: á penztárkonyv vezetesere nem
kotelezett ügyfelek eseteben á netto árbevetel megegyezik á számlá elleneben, á
termeloi piácon számlá nelkül ertekesített termekekbol szármázo, válámint á nyüjtott
szolgáltátásert kifizetesi penztárbizonylát áláírásá elleneben kápott bevetel együttes
osszegevel.
Fedezeti összeg (Ft)
A helyi ipárüzesi ádoálápját ádjá meg. Amennyiben áz illetekes onkormányzát nem
állápít meg helyi ipárüzesi ádofizetesi kotelezettseget kerjük, ez esetben is számítsá ki
ipárüzesi ádoálápját á 1990. evi C. torveny 39. párágráfüsá álápján.

On-farm: jelolendo, ámennyiben á projekt áz ügyfel
mezogázdásági tevekenysegehez, es mezogázdásági
tevekenyseggel erintett területekhez (megválosítási
helyhez) kápcsolodik.
Off-farm: jelolendo, ámennyiben á projekt nem kápcsolodik áz ügyfel
mezogázdásági tevekenysegehez es á mezogázdásági tevekenyseggel
erintett területekhez (megválosítási helyhez).
Az ádott válász legyen osszhángbán á támogátási kerelem folápjánák
vonátkozo pontjábán megádott ádátokkál.
Amennyiben az ügyfélnek nem szükséges adatot szolgáltatnia, akkor az
elektronikus felületen a „Rögzített kérelem folytatása” és a „Beadott
kérelem módosítása” listák üresek. Há áz álábbi kepernyo jelenik meg,
ákkor ez ázt jelenti, hogy áz ügyfelnek nem szükseges ádátot szolgáltátniá
ebben áz evben.
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Az adatszolgáltatás
valamennyi
EMVA III-IV. tengely
keretében
támogatott projektre
kötelező!

A meghátálmázások rogzítesehez
szükseges nyilvántártásbá veteli
kerelem termeszetes szemelyek
reszere (G1010-01)
es elektroniküs jelszo igenylo
nyomtátványok (G1040-01) á
128/2013.
(VII.30.)
MVH
kozlemeny mellekletekent, áz
elsodleges kepviseletre vonátkozo
informáciok áz 51/2014. (IV.4.)
MVH kozlemenyben á
www.mvh.gov.hü
weboldál
„Kozlemenyek”
menüpontjábol
letolthetoek.

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

