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JANUÁR 28-TÓL ADHATÓAK BE A TANYAFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK!
Ismét
lehetőség
nyílik
pályázatot
benyújtani a Tanyaprogramra. A Magyar
Közlöny 2018. november 29-i, 188.
számában kihirdetésre került a támogatás
igénybevételének
feltételeiről
szóló
33/2018. (XI. 29.) AM rendelet. A
részletes feltételeket tartalmazó pályázati
felhívások
a Herman
Ottó
Intézet weboldalán érhetőek el.
A tanyás térségben működő önkormányzatok, önkormányzati
társulások, civil szervezetek, egyházak, valamint a legalább
2018. december 2-től kezdődően tanyán, vagy tanyás térségben élő
természetes személyek, őstermelők, egyéni vállalkozók az alábbi
célterületekre pályázhatnak:

A
Körösök Völgye
Vidékfejlesztési
Egyesület
Békés, Boldog,
Sikerekben Gazdag

1. célterület:
• tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése; (támogatás
maximális összege 2 000 000 Ft)
• tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése,
együttműködéseik kialakítása (támogatás maximális összege 4 000
000 Ft, tanyasi közösségi tér kialakítása esetén 8 000 000 Ft)
2. célterület: gazdaságok indítása és fejlesztése (támogatás
maximális összege: 3 000 000 Ft)
3. célterület: tanyák lakóépületének felújítása, valamint lakó- és
vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések (támogatás
maximális összege 4 000 000 Ft).
Az igényelhető támogatás mértéke célterületenként eltérő, 75-90%
között lehet.

Új Évet Kíván

A benyújtott pályázatokat és egyedi támogatási kérelmeket a Hermann
Ottó Intézet kezeli, a támogatási döntést külön szakértőkből álló Bíráló
Bizottság hozza meg.

minden

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és
kitöltésre 2019. január 28-a, 8 óra 00 perctől, véglegesítésére 2019.
február 4-e, 8 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével
– 2019. február 11-e 23 óra 59 percig van lehetőség.

Kedves Tagjának

A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az
elektronikus kitöltő felület elérhető a www.hermanottointezet.hu honlapról.

és Partnerének!

A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki
kell nyomtatni és 4 naptári napon belül a Herman Ottó Intézet Nonprofit
Kft., 1223 Budapest, Park u. 2. címre egy zárt borítékban, igazolható
módon, tértivevényes ajánlott elsőbbségi küldeményként kell elküldeni.
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EGYESÜLETI HÍREK
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése 2018. január 15-i ülésén elfogadta az
Egyesület 2019. évi költségvetését, melynek keretében döntött az éves tagdíjak összegéről is.
A vonatkozó határozat értelmében a fizetendő tagdíj változatlanul 2 500 Ft az üzleti és a
civil szférát képviselő tagok esetében, a közszférához tartozó tagoknak pedig 5 000 Ft.
A tagdíjak tehát 2011 óta nem emelkedtek. A tagok a befizetéshez szükséges számlákat még e
hónapban kézhez kapják.
A Közgyűlés szintén döntött a Helyi Fejlesztési Stratégia módosításáról, 2018. december 14-én ugyanis
lezárultak a 2014-2020-as LEADER Program elsőként meghirdetett pályázati felhívásai.
A változások eredményeként a Stratégia két új intézkedéssel egészül ki (szálláshelyek fejlesztése és
közösségfejlesztő tevékenységek/programok témakörben), melyek alapján újabb pályázati felhívások
meghirdetése várható. A felhívások tervezeteit februárban társadalmasításra bocsájtjuk, a hivatalos megjelenés
legkésőbb márciusban várható, a támogatási kérelmek benyújtására 60 napos felkészülési időszakot követően
2019 májusától lesz lehetőség.
KINCSTÁRI TUDNIVALÓK
A már támogatói okirattal rendelkező kedvezményezettek és a tervezett
projektjeiket saját felelősségükre megkezdő támogatást igénylők számára
folyamatosan nyújt hasznos tudnivalókat a Magyar Államkincstár és az
Irányító Hatóság.

Az új LEADER
pályázati felhívok
tervezetei

A konkrét fejlesztéshez kapcsolódó pályázati felhíváson és annak
dokumentációján túl a projektgazdák figyelmébe ajánljuk különösen az alábbi
tájékoztatókat és útmutatókat.

2019 februárjában

Tájékoztató kifizetési igénylés alapos és valósághű elkészítéséről
Tájékoztatás kifizetési igénylés elutasítása utáni lehetőségekről

jelennek meg

31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény a Vidékfejlesztési Program
keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel
kapcsolatos általános tájékoztatásról
A Széchenyi2020 honlapján elérhető dokumentumok:
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
Elfogadott garanciaszervezetek

AZ
ADÓHIVATALNÁL
KÖTELEZŐ A CÉGKAPU

IS

Kizárólag Cégkapun keresztül
intézhetik
elektronikusan
adóügyeiket a NAV-nál január
1-jétől
a
gazdálkodó
szervezetek. A szervezet a
nyomtatványokat beküldheti
saját cégkapuján keresztül
vagy benyújthatja nevében
meghatalmazottja, a korábban
bejelentett meghatalmazásokat
nem kell megismételni.
Amennyiben
a
szervezet
nevében cégkapu használatára
kötelezett
meghatalmazott
szervezet jár el, akkor a
meghatalmazott
a
saját
cégkapuját használhatja.
Bővebb információ a NAV
honlapján érhető el.

Felhasználói segédlet változás bejelentés benyújtásához
Mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti
teljesíthetetlensége esetén követendő eljárás
Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek
megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről
FIGYELEM! Aktuális a szokásos éves adatszolgáltatás a Kincstári
E-ügyintézés felületen!
A támogatási és kifizetési kérelmek, változásbejelentések, módosítási kérelmek
stb. benyújtásához kötelezően használatos felület eléréséhez minden
nyilvántartásba vett ügyfélnek nyilatkoznia kell a bejelentett adatai
megfelelőségéről, illetve adatváltozás esetén kezdeményeznie kell bejelentett
adatai módosítását.
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INDUL A MAGYAR FALU PROGRAM
Februártól indulnak a Magyar falu program első pályázatai
(Forrás: MTI)

Az egyházi, valamint az önkormányzatok által üzemeltett közösségi terek felújításra és
létrehozásra lehet pályázni elsőként, februártól a Magyar falu program keretében - hangsúlyozta
január 5-i budapesti sajtótájékoztatóján a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
Gyopáros Alpár elmondta: a pályázati kiírások ütemezetten jelennek meg ebben az évben. Az
önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, a finanszírozásnál pedig előnyt élveznek majd az
alacsonyabb adóerő-képességű települések - tette hozzá. Kiemelte: a pályázatokat a Magyar
Államkincstár bonyolítja le, a nyertesek rövid időn belül hozzájuthatnak a támogatási összeghez, és
a pályázatok előfinanszírozottak lesznek.
A falusi közszolgáltatások minőségének javítására 75 milliárd forint áll
rendelkezésre.
Mint mondta, 18 célterület jelöltek ki, a kedvezményezettek a helyi
önkormányzatok és - két esetben - az egyházak lesznek.
Az üresen álló egyházi tulajdonú épületek - volt parókiák, plébániák,
egyházi iskolák - felújítása mellett a programok szervezését,
eszközvásárlást és a közösségi életet szervező személyek bérének és
járulékának a költségeit is támogatják. Az egyházak pályázhatnak még
temetők felújítására is.
Az önkormányzatok bölcsődék és óvodák létesítésre, felújítására,
bővítésére, valamint orvoslakások építésére, orvosi rendelők
felújítására vagy építésére, orvosi eszközök beszerzésére akár 100
millió forintos nagyságrendben is pályázhatnak.
A kormánybiztos szerint nagy érdeklődésre tarthat számot a belterületi
utak és járdák felújítására szolgáló pályázatok.
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok gépjármű-pályázataira 5
milliárd forint áll rendelkezésre, valamint 3 milliárd forint a falu- és
tanyagondnokok bérezésére.
A kormánybiztos elmondta, hogy tavaly év végén a kormány elfogadta a
falusi útalap és a falusi közszolgáltatások minőségének javítását célzó
kormányhatározatokat.
Emlékeztetett arra, hogy a program intézkedéseire az idén legalább 150
milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre az ötezer lélekszám alatti
települések életminőségének a javítására.
A falusi útalap keretében 50 milliárd forint jut idén, két szakaszban
fognak megújulni alacsonyrendű utak, több mint 160 szakaszt újítanak
fel 430 kilométer hosszan. Egyes munkálatok már márciusban
megkezdődhetnek, a további útszakaszok felújítására legkésőbb ősz
elején kerülhet sor. A kormány szándékai szerint 2020-ban 70-80
milliárd forint állhat majd rendelkezésre erre a célra. Ennek érdekében
2,5 milliárdos keretösszeget különít el idén a kormány ezeknek az
útszakaszoknak a tervezésére - mondta Gyopáros Alpár.
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A program az
5000 főnél kevesebb
lakosságszámú
településeket érinti

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

