KÖRÖS - KÖRÜL
A KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HÍRLEVELE

VIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

SZAVAZZON AZ „ÉV TANYÁJÁRA”!

2017. OKTÓBER

MEGJELENTEK AZ ELSŐ LEADER PÁLYÁZATOK!
Október 30-án megjelentek a Körösök Völgye Vidékfejlesztési
Egyesület illetékességi területére érvényes, vállalkozási célú
LEADER pályázati felhívások.
Az első kiírások alapján turisztikai szolgáltatások fejlesztésére,
helyi élelmiszeripari és kézműipari termékek előállítására és
értékesítésére, valamint a kistelepüléseken elérhető üzleti
szolgáltatások és nem mezőgazdasági termelő tevékenységek fejlesztésére igényelhető támogatás.

A Földművelésügyi Minisztérium idén először meghirdette "Az Év Tanyája" díjat.
A díjjal magas szintű elismerésben részesítik azt a tanyatulajdonost, aki mind a természeti, mind az épített és táji
környezetbe illeszkedő tanyát
tart fent jó mintául szolgálva
más tanyák számára.
A 12 legjobb pályázó közé
a Furugyi Bartha Porták is
bekerült, így a díj mellett a
közönségdíjra is esélyes!
A közönségdíjat a Facebook
oldalon meghirdetett pályázatok közül a szavazás lezárásáig legtöbb szavazatot begyűjtő
tanyagazda kapja majd.
Szavazni november 5-ig
lehet a Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft. Facebook
oldalán.
https://www.facebook.com/
hermanottointezet

Az elnyerhető forrás összege 200.000, - 10.000.000,- Ft, a
támogatási intenzitás 50 - 60%.
Pályázat benyújtására elsősorban vállalkozások és őstermelők, de
bizonyos esetekben civil szervezetek és magánszemélyek is jogosultak.
A pályázatokat 2018. január 2-től lehet benyújtani elektronikusan, ügyfélkapun keresztül.
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület a támogatás igénybevételének részletes feltételeiről és a pályázati dokumentációk
összeállításához szükséges gyakorlati tudnivalókról konzultációval egybekötött tájékoztató fórum sorozatot szervez, melynek
időpontjai és helyszínei a következők:
2017. november
21., 17 óra
2017. november
28. 16 óra
2017. november
29., 16 óra
2017. november
30., 16 óra

Csorvás, Petőfi u. 12.
(Művelődési Ház, könyvtárterem)
Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
(Rózsahegyi Ház)
Békésszentandrás, István Király u. 16.
(Művelődési Ház I. emeleti terem)
Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.
(Ügyfélszolgálati iroda)

A pályázati felhívások dokumentációi a Magyar Államkincstár és az Egyesület weboldalán érhetőek el:
h t t ps : / / e - k er el em . m v h . al l a m k i n c s t ar . g o v. h u /e nt er /l e ad er b o ng e s zo /
leaderBongeszo.xhtml

A közösségi célú pályázati felhívások megjelenésének várható
ideje 2017. november 30.
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AKTUÁLIS
ELINDULT A KISFALUDY SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ
A támogatási konstrukció keretében a panzió kategóriájú, a 239/2009. (X. 20.) Korm.
Rendelet alapján panzió besorolású működési engedéllyel rendelkező és üzemelő
szálláshelyek fejlesztésre lehet pályázni.
Szobánként maximum 5 millió Ft, de összesen maximum 42 millió Ft, vissza nem térítendő, csekély
összegű (de minins) támogatás igényelhető. A támogatási intenzitás 70%.
A kérelmek elbírálása szakaszosan történik, az első szakaszhatárnap 2017. december 4.
Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Az első

Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások
Egyéni vállalkozások

szakasz határnap

Költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok

2017. december 4.

Önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
Szövetkezetek
Egyházi jogi személyek

Önállóan támogatha- A
pályázónak
tó tevékenységek:
(üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell,
meglévő panziók hogy
fejlesztése, kapacitásb ő v í t é s e ,
a „Panzió csillaggal”
energiahatékony műminősítést a projekt
ködést javító beruházárásáig (a záró bezások;
számoló benyújtásáa s zá l lás he l ye k be l ső me gje le né sé ig) megszerzi,
nek ,belsőépítészeti arculatának minőségének és
évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fennszobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtartási idő végéig vállalja,
tatására irányuló beruházások;
a vállalt nyitvatartott napokra vetített
a szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőséminimum 50%-os kihasználtságot elér.
gi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, az elszámolható költségek 40%-ig;
A pályázatokat kizárólag elektronikus
a szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek
úton lehet benyújtani a https://
számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáeptk.fair.gov.hu weboldalon keresztül .
ló infrastruktúrával);
a szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó; telekhatáron belüli infrastrukturális Bővebb információ és pályázati dokufejlesztések.
mentáció: http://kisfaludyprogram.hu/
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ADMINISZTRÁCIÓ
ÉV VÉGÉIG PÓTOLHATÓ A CÉGKAPU REGISZTRÁCIÓ
2017. december 31-ig minden gazdálkodó szervezet részére szükséges ún. Cégkaput
létesíteni. A regisztrációt a https://tarhely.gov.hu oldalon lehet kezdeményezni.
A Cégkapu online – vagyis a teljesen automatikus – regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezet esetén lehet alkalmazni, minden más esetben úgynevezett űrlapos regisztrációra van lehetőség, tehát ha a gazdálkodó szervezet
közhiteles nyilvántartásban nem szerepel, vagy
a választott szervezeti forma "egyéb gazdálkodó szervezet", vagy
a gazdálkodó szervezet regisztrációját meghatalmazott végzi, vagy
együttes képviselet esetén a képviselő a regisztrációt nem csak a saját nevében szeretné elvégezni, hanem a képviseletre jogosult társa helyett is.
Tipp! Civil szervezetek „egyéb gazdálkodó szervezetként” regisztrálhatnak.
Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely a gazdálkodó szervezet nevében cégkapu-regisztrációt
kezdeményező személy/személyek képviseleti jogosultságát hitelt
érdemlően igazolja, valamint a szervezet létesítő dokumentumait.
Tipp! Civil szervezet esetén jellemzően a hatályos alapszabályt és a
bejegyzést igazoló bírósági kivonatot, továbbá meghatalmazott általi
regisztráció esetén meghatalmazást és aláírási címpéldányt kell mellékelni.

ÚJ ŰRLAPOK A
ELJÁRÁSOKBAN

CIVIL

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

h t t p s : / /
tarhely.gov.hu/ckp regisztracio/
tajekoztato.html

NYILVÁNTARTÁSI

A 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet alapján az egyesületek,
sportegyesületek és alapítványok egyszerűsített nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó új mintaokiratokat tett közzé múlt hónapban az Országos Bírósági Hivatal.
2017. szeptember 1-jével módosultak
az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101”,
az „Egyesületek változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V”,
az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-102” és
az „Alapítvány változásbejegyzése iránti kérelem PK-102V” elnevezésű űrlapok.
Emellett a sportegyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem tekintetében is új nyomtatvány került kialakításra. A jövőben tehát a sportegyesületek nyilvántartásba vételét a
„Sportegyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101SE” űrlapon lehet kérni.
Forrás: http://birosag.hu/media/aktualis/uj-urlapok-civil-nyilvantartasi-eljarasokban
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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

