KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

2021. MÁJUS

MÓDOSULT A TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK
FEJLESZTÉSE C. LEADER FELHÍVÁS
KERETÖSSZEGE!

ISMERD MEG A MAGYARORSZÁGI
NATÚRPARKOKAT!

Szeretnéd mélyebben is
megismerni natúrparki tájaink
rejtett kincseit? Útkereső
vidéki térségként érdeklődsz
az érték- és közösségalapú
vidékfejlesztés lehetőségei
iránt? Szeretnéd
részletesebben is megismerni a
natúrparkká válás folyamatát?
Lapozz bele a Magyar
Natúrpark Szövetség
kiadványába!
Jelenleg
16,
a
természetvédelemért felelős
miniszter
által
elismert
natúrpark
működik
hazánkban,
köztük
az
Akcióterületünkön
található
Körösök Völgye Natúrpark. A
305 érintett település területe
Magyarország
területének
9,3%-ára terjed ki.
További hasznos információkat
találsz a hazai natúrparkokat
bemutató kiadványban,
ami ide kattintva érhető el!
Forrás: Magyar Natúrpark Szövetség, Herman
Ottó Intézet Nonprofit Kft.

2021. május 17-i hatállyal módosult a Térségi
szálláshelyek fejlesztése c. pályázati felhívásunk. A
változás kizárólag a pályázat keretösszegét érinti, a
kiosztható forrás mintegy 24 millió forinttal
növekedett.
A pályázati kiírás és a teljes dokumentáció a
VP619.2.1-54-9.1-21 kódszámra vagy Egyesületünk nevére
kereséssel található meg a MÁK honlapján.
Részletek a 2-3. oldalon olvashatóak!
ISMÉT KERESIK AZ ÉV BISEL FOTÓSÁT!
A Föld napja alkalmából az
Agrárminisztérium
idén
is
meghirdette az Év BISEL fotósa
országos pályázatot. Ezúttal két
korosztály
(7-9.
és
10-12.
évfolyam) versenyezhet három
témakategóriában.
A pályázók olyan témakörökben készíthetnek
alkotásokat, mint a vízi makrogerinctelenek, a vízfolyások
gerincesei, illetve a vízfolyás és környezete növényei.
A pályaműveket elektronikus formában a
www.kornyezetvedelmipalyazat.hu felületre kell
feltölteni 2021. szeptember 15-ig. A felhívással
kapcsolatos kérdéseket a bisel@am.gov.hu e-mail címre
várják.
A
pályázati
felhívás
dokumentumok itt érhetők el.
Forrás: Hermann Ottó Intézet
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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
Az első
benyújtási szakasz
2021. július 31.
napja!








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

E l ő z e t e s
időpontegyeztetés
alapján
személyes
konzultációra is van
lehetős ég
az
E g y e s ü l e t
munkaszervezeti
irodájában!
Elérhetőségeink
weboldalunkon
megtalálhatóak!

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

