KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

2021. ÁPRILIS

MEGJELENT A TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK
FEJLESZTÉSE C. LEADER FELHÍVÁSUNK!

Kedves Olvasó!
Egyesületünk továbbra is
jogosult a magánszemélyek
személyi
jövedelemadója
1%-os
felajánlásainak
fogadására,
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
terület-és
vidékfejlesztés
segítése,
kulturális örökség megóvása,
valamint természetvédelemelérésére fordítjuk.

A pályázati kiírás és a teljes dokumentáció a
VP6-19.2.1-54-9.1-21 kódszámra vagy Egyesületünk
nevére kereséssel található meg a MÁK honlapján.
Részletek a 2-3. oldalon olvashatóak!

FALUSI-VÁROSI CIVIL ALAP
A Falusi Civil Alap mintájára a
"nagyobb" településeken működő civil
szervezetek tevékenységét támogatja a
Városi Civil Alap. A VCA-KP-1-2021
kódszámú pályázati felhívás keretében 2021. május 21
-ig nyújthatnak be támogatási kérelmet az 5000 fő
lakosságszám feletti településen működő civil
szervezetek.
A támogatás az alábbi célokra használható fel:
a) ingatlanberuházás, felújítás;
b) gépjárműbeszerzés;
c) eszközbeszerzés;
d) programszervezés;
e) kommunikációs tevékenység.
EMLÉKEZTETŐÜL! A Falusi Civil Alap keretében, az
FCA-KP-1-2021 kódszámú felhívás alapján az 5000 fő
lakosságszám alatti települések civil szervezetei 2021.
május 7-ig nyújthatják be támogatási igényüket a fenti
a)-d) pontokra.
A pályázati dokumentációk és
bővebb
információ
a
pályázatkezelési
feladatokat
ellátó Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. honlapján érhető el.

Tevékenységünkről bővebb
információ a
www.korosokvolgye.hu
címen elérhető
weboldalunkon található.
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TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE (VP6-19.2.1-54-9.1-21)
Támogatható tevékenységek:
Működő és új szálláshelyek fejlesztése:
 külső-belső felújítás, téliesítés, energetikai korszerűsítés
 belső terek átalakítása
 belső terek berendezéseinek, bútorzatának cseréje
 szálláshely külső infrastruktúrájának fejlesztése (pl. járdák,
parkolók, kerítés, hulladéktárolás stb.)
 kiegészítő fejlesztések (pl. kerti kiülő, szalonnasütő, medence, sporteszközök stb.)
 marketing eszközök fejlesztése
 képzésben való részvétel
 egyéb járulékos feladatok (projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság).
Pályázatot nyújthatnak be a Körösök Völgye tervezési területén
székhellyel/telephellyel, lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező
A támogatási
kérelmeket
2021. május 17-től
lehet
benyújtani!








mikro-vállalkozások
non-profit szervezetek
őstermelők
adószámmal rendelkező magánszemélyek
adószámmal nem rendelkező magánszemélyek
önkormányzatok.

Az igényelhető összeg min. 1.000.000,- Ft, max. 10.000.000,- Ft, a
támogatás mértéke 50-60%. A támogatás de minimis támogatásnak
minősül, vissza nem térítendő, de utófinanszírozású!

Kiválasztási kritériumok:
















A fejlesztéssel érintett szálláshelyre vonatkozó
feltételek:
helyi élelmiszeripari vagy
 működő szálláshely legalább a kérelem benyújtását
kézműipari termék turisztikai
megelőző naptól rendelkezik a 239/2009. (X.20.)
programkínálatba történő
kormány rendelet szerinti működési és üzemeltetési
bekapcsolása valósul meg
engedéllyel
együttműködés más térségi
 új szálláshely megfelel a 239/2009. (X.20.)
kormányrendeletben előírt követelményeknek
turisztikai szolgáltatóval
 a szálláshely üzemeltetője a vizsgált üzleti években eleget
a szálláshely éves nyitvatartása
tett idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségének
a fejlesztés révén csökken a
 a szálláshely vendégei részére kapcsolt szolgáltatásként
szezonalitás
legalább egy térségi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás
a szálláshely minősítése
igénybevétele vagy attrakció megtekintése
gazdasági, környezeti, társadalmi
kedvezményesen vagy térítésmentesen biztosított
fenntarthatóság
 a támogatott fejlesztések esetében a fenntartási és
létrejövő új munkahelyek száma
üzemeltetési időszak ügyféltípustól függetlenül 5 év
a fejlesztés megvalósulási helye
A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikusan, Kincstári
szakmai szervezeti tagság
regisztráció és Ügyfélkapus hozzáférés esetén lehet
a szálláshely kihasználtsága
benyújtani. Gazdálkodó szervezetek esetében a benyújtást
vállalt
vendégéjszaka
szám követő további ügyintézéshez továbbá működő Cégkapu
növekedés
fiók is szükséges.
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TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE (VP6-19.2.1-54-9.1-21)
A „Térségi szálláshelyek fejlesztése” c., VP6-19.2.1-54-9.1-21
kódszámú felhívás sokaknak ismerős lehet, hiszen majdnem
teljes mértékben megegyezik a 2019-ben meghirdetett
pályázatunkkal.
Azonban részben az Agrárminisztérium utasításait követve,
részben az elmúlt télen lefolytatott társadalmasítás keretében
érkezett észrevételek alapján, néhány ponton módosítások
történtek.
A legfontosabb változások az alábbiak:


















a nonprofit gazdasági társaságok esetében törlésre került az
állami/önkormányzati többségre vonatkozó előírás, tehát
magántulajdonban álló nonprofit cégek is pályázhatnak;
a pályázók köre kiegészült az önkormányzatok csoportjával;
az értékelési szempontok között a korábbiakhoz képest
kevésbé hangsúlyos a munkahelyteremtés, a helyi
élelmiszeripari és kézműipari termékek bekapcsolása a
kínálatba azonban nagyobb jelentőséget kapott;
a projekt a támogatási kérelem benyújtását követően minden
további engedély nélkül saját felelősségre megkezdhető;
a tervezetben foglaltaktól eltérően engedély köteles építési
tevékenység esetén a támogatási kérelemhez elegendő az
engedélyezési eljárás megindítását igazoló irat csatolása;
a megújuló és bioenergia felhasznást célzó technológiai
fejlesztések és energetikai korszerűsítések kapcsán külön
alpont került beépítésre a műszaki-szakmai elvárások
fejezeten belül;
a korábbi gyakorlattól eltérően az ún. egyéb költségek
(projektmenedzsment, projektelőkészítés—pl. tervezés stb.—
kötelező kommunikációs és nyilvánosság) esetében nem
szükséges 3 db árajánlat csatolása, minden további,
referenciaárral nem rendelkező tételhez azonban a jövőben is
be kell nyújtani a piaci ár igazolására szolgáló, független
ajánlattevőktől származó ajánlatokat;
az elvárt szolgáltatás kapcsolás esetén a szállóvendég részére
a térítési kedvezményt kizárólag a partner szolgáltató
biztosíthatja;
a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre;
a mezőgazdasági árbevételre vonatkozó adatokat szükséges
megadni az elektronikus pályázati felületen, de a korábbiaktól
eltérően nem kell számítást és igazoló iratokat csatolni.
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A pályázati
dokumentáció elérési
helye:
MÁK honlapja

2021. május 11-én,
15 órától
konzultációval
egybekötött, ONLINE
tájékoztató
fórumotot tartunk a
pályázati felhívás
kapcsán.
Az
esemény
meghívója
ITT
elérhető.

PROGRAMAJÁNLÓ

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:

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@korosokvolgye.hu
Web: www.korosokvolgye.hu

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

