
 
KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. JANUÁR 

 FEBRUÁR 1-JÉN ÚJ KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI IDŐSZAK NYÍLIK 
 
2014. február 1 - május 31. között ismét 
lehetőség nyílik az egyes EMVA jogcímek-
ből támogatott projektek kifizetési kérel-
meinek benyújtására. 

A kifizetési kérelmek beadásával kapcsolatos 
részletes szabályokat az alábbi, kötelezően 
alkalmazandó közlemények tartalmazzák. 
 

LEADER 
13/2014. (I.22.) MVH közlemény 

 Vidéki örökség megőrzése 
3/2014. (I.22.) MVH közlemény 

 Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése 
7/2014. (I.22.) MVH közlemény 

 Falumegújítás-és fejlesztés 
8/2014. (I.22.) MVH közlemény 

 Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
9/2014. (I.22.) MVH közlemény 

Felhívjuk a nyertes projektgazdák figyelmét, hogy elszámolásukat csak 
elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül nyújthatják be! Így 
mindenekelőtt kérjük, az elektronikus felülethez való hozzáféré-
sükről gondoskodjanak! Az elektronikus beadással kapcsolatos tudni-
valókat a Közlemények mellékletei tartalmazzák, a meghatalmazáshoz és 
a nyilvántartott adatok módosításához használatos nyomtatványokat 
pedig az alábbi közlemény mellékleteként tölthetik le. 

128/2013. (VII.30.) MVH közlemény 
az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és 

változás bejelentés szabályairól 

Kérdés esetén forduljanak bizalommal munkaszervezetünkhöz! 
 

Tel./Fax: 66-430-355 
Mobil: 20-501-0143; 20-501-0135 
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 

Ügyfélfogadás: naponta 8.00 - 16.00-ig (kérjük, előzetesen időpontot 
egyeztetni szíveskedjenek) 

EGYESÜLETI HÍREK  

A Körösök 
V ö l g y e 
V i d é k f e j -
l e s z t é s i 
Közhasznú 
Egye sü le t 

2014. január 14-én tartotta meg 
idei első Közgyűlését. 

Az ülés legfőbb témája a 2014. 
évi munkaterv és költségvetés 
elfogadása volt.  

Az éves feladatok hosszú sorát a 
2014 - 2020-as LEADER Prog-
ramra való felkészülés zárja. A 
februártól novemberig tartó 
folyamat során az Egyesületnek, 
mint LEADER Akciócsoportnak 
újra nyilvántartásba kell vetetnie 
magát, és ki kell dolgoznia Helyi 
Fejlesztési Stratégiáját.  

A költségvetés részeként a tagok 
az éves tagdíj mértékéről is dön-
töttek, mely a Közgyűlés határo-
zata értelmében ebben az évben 
sem változik. 

A civil szervezetek, vállalkozá-

sok és magánszemélyek által 

fizetendő összeg továbbra is 

2.500,- Ft, az önkormányzatok 

pedig ezután is 5.000,- Ft tag-

díj fizetésére kötelesek. 

A tagsági díj befizetésére vonat-

kozó számlát helyettesítő okirat-

ok a napokban, postai úton va-

lamennyi tag részére megküldés-

re kerültek. 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk32014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk72014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk82014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013


2 

MUNKAHELYTEREMTŐ PÁLYÁZAT KKV-NAK 

 

A pályázatokat  

a beruházás helye 

szerinti munkaügyi 

központhoz  

kell eljuttatni,  

2 példányban 

2014. február 14-ig!  

A pályázók köre: a pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gaz-

dasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel ren-

delkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint: 

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,            

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi szemé-

lyek vállalatai,         

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képvi-

seleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek, 

a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek, 

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállal-

kozók. 

 
A támogatás formája: vissza nem térítendő. 
 
A támogatás mértéke: nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 
1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, 
illetve halmozottan:             
a) hátrányos helyzetű kistérségben, településen új munkahelyenként 200 ezer Ft,  
b) leghátrányosabb helyzetű kistérségben, a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel 

azonos elbánásban részesített településen új munkahelyenként 300 ezer Ft, 
c) amennyiben a munkaügyi kirendeltségek által kiközvetített álláskeresők foglalkoztatásá-

ra vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, 
d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a pályázó roma munkaválla-

ló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft, 
e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyen-
ként további 400 ezer Ft. 
 
A pályázati dokumentáció a Nemzetgazdasági Minisztérium (www.kormany.hu) és a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (www.nfsz.munka.hu,) honlapjáról 
letölthető.  

FELTÉTELEK  
 

beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, 

egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilván-

tartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve 

szerepel;  

kezdő, induló vállalkozás is pályázhat; 

a fejlesztéssel érintett tevékenység tevékenységei között 

szerepel;  

a beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig befejezi;  

a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új 

munkahelyet;  

a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi 

meg; 

üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér 

meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás 

finanszírozási hátterét; 

a beruházást 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti; 

a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett 

teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephe-

lyen, és legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettsé-

get vállal;  

a beruházás nettó bekerülési költségének legalább 25 %-át 

saját forrásból biztosítja; 

megfelelő fedezetet ajánl fel a működtetési időszak időtar-

tamára;  

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 
 

kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezé-

sek, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a 

találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése; 

új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költsé-

gek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának 

előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatorna-

használati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatko-

zó hálózatfejlesztési) hozzájárulások  

NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK 

a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, a pótló 
(helyettesítő) beruházás költségei 

ingatlan, földterület vásárlása, 

gépjárművek bekerülési értéke, 

szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerü-
lési értéke,  

bérleti díjak, lízing költségek, 

az elszámolható költségek a Rendelet 18/A. § (3) bekezdésében megha-
tározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett 
nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja, 

az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) szereplő 
szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek, 

a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, 

a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek. 

http://www.kormany.hu/
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PARTNEREINKRŐL/PARTNEREINKNEK 

Az EMVA  

társfinanszírozással 

támogatott  

projektek végső meg-

valósítási  

határideje  

2014. december 31. 

MÉG LEHET JELENTKEZNI A KEREKESSZÉKES PÁRBAJTŐRRE 

 
A Karácsonyi Lajos Békéscsabai Vívó Egyesület szere-
tettel várja csapatába mindazok jelentkezését, akik szíve-
sen kipróbálnák a sportágat, és időnként eljárnának edzé-
sekre is!  

Bővebb információ: Galli Zsolt vívó edző (+36204440002; 
gallizs@freemail.hu)  

Jelentkezés: Molnár Mária  
(+36302464927; marcsella007@gmail.com)  

ISMÉT NÉPSZERŰSÍTI A KÖRÖSÖK VÖLGYÉT A  
NATÚRPARK EGYESÜLET 
 

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület  
25 millió forint támogatást nyert a térségi turiz-
mus fellendítését célzó promóciós és marketing 
tevékenységekre, az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alap LEADER - Térségen belüli 
szakmai együttműködés intézkedés keretében. 

 
Az elnyert támogatásból különböző rendezvényeken jelennek meg, kép-
zéseket valósítanak meg valamint kiadványokat jelentetnek meg. 
Az Egyesület információs sátrával, érdekes kiadványaival legközelebb 
2014. február 22-én, Hunyán találkozhatnak az érdeklődők. 

MEGVÁLTOZOTT AZ MVH KÖZPONTI 
SZERVÉNEK POSTACÍME 

 
Az MVH Központi 
Szervének  
postafiók címe 
2014. január 1. 
napjától kezdő-
dően az alábbiak szerint változik: 
 
A 1385 Budapest 62. Pf. 867. illetve 
868. postafiókcímeket a fenti idő-
ponttól kezdődően a  
1476 Budapest Pf. 407. postafiók 
cím váltja fel. 
 
A korábbi 1385 Budapest 62. Pf. 
867. illetve 868. postafiókok vonat-
kozásában a küldemények utánkül-
dése 12 hónapos időtartam erejéig, 

azaz 2014. december 31. napjáig 
biztosított.  

NÉGYSZERES TÚLIGÉNY A TURISZTIKAI  
TÁMOGATÁSOKRA 

Az előzetes várakozásoknál is nagyobb érdek-
lődés mutatkozott térségünkben az EMVA 
vidékfejlesztési jogcímei közül utolsó alkalom-

mal megnyitott turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre. A 
36 -  rekord számú - benyújtott pályázat összes támogatásigénye 
több mint 800 millió Ft. 
A támogatott projektek végső megvalósításának határideje 2014. 
december 31. Ennek megfelelően elbírálásuk is rekord gyorsaság-

gal történik majd meg, a döntés 2014. áprilisában várható. 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK ÜTEMEZÉSE 

a 2011. tavaszán EMVA III. tengely jogcímei kere-
tében támogatott projektek végső elszámolásának 
határideje 2014. tavaszán lejár; 

A 2012. tavaszán EMVA IV. (LEADER) tengely 
jogcímei alapján támogatott projektek 50%-os telje-
sítésének határideje szintén a 2014. május-júniusi 
időszak; 

Figyelem! A 2012 decemberében és azt követően 
kézhez vett támogatási határozatok alapján az utol-
só elszámolást legkésőbb a művelet megvalósulását 

követő 6 hónapon belül be kell nyújtani az MVH-hoz. 
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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 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

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 

PROGRAMAJÁNLÓ 

2014-BEN ISMÉT VIDÉKJÁRÓ 
 

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége rendezvénysorozatának célja, hogy összehozza 
a vidéki turizmussal, hagyományőrzéssel, helyi termék előállítással és vidékfejlesztéssel foglal-
kozó szakmai szervezeteket.  

A tavaly elindított Vidékjáró programjai túlmutatnak a falusi és agroturizmus népszerűsítésén, 
hiszen nem csupán a szállásadók és vidéki turisztikai szolgáltatók részesei a rendezvényeknek. 
 
Az alapvető cél az, hogy a vidéki élethez kapcsolódó egy-egy tematikus nappal a vidéki 
Magyarország komplex kínálatát mutassák be, a házi, kézműves sajtok készítésétől a tájhá-
zak népszerűsítéséig – falun, tanyán vagy éppen egy-egy kisvárosban. A szervezők mindazon 

élményeket kívánják népszerűsíteni, amelyek hozzájárulnak az emberek boldogságérzetéhez és a vidék támogatásához. 
A Vidékjáró egységes kommunikációja (újságírói study tour, sajtóközlemények, kiállítások, közösségi média, hírlevél, 
stb.) lehetővé tette, hogy már a projekt első évében százezrek találkozzanak a Vidék értékeivel és  
üzeneteivel! 

2014-ben újabb partnerekkel és folyamatosan bővülő együttműködési hálóval, programkínálattal folyta-
tódik a Vidékjáró kampány! A szervezők szeretnék elérni, hogy minél több vidéki szolgáltatóhoz eljusson 
az egyedi, egész országra kiterjedő marketing lehetőségnek a híre. 

A Vidékjáró tematikus napok és a vidéki szolgáltatók adatbázisából létrehozott www.videkjaro.hu weboldal is 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend.  Ezen tetszőleges keresési szempontok szerint választhatnak az érdeklő-
dők vidéki szállás, vendéglátás, programok, helyi termékek közül, s például megtalálhatják azokat a helyeket, 
ahol SZÉP Kártyával is fizethetnek. A honlapon online szállásfoglalási rendszer, online SZÉP Kártyás fizetési mo-
dul, bankkártyás fizetés és egyedülálló turisztikai okostérkép 
működik! 
 

A Vidékjáró ez évi tematikus napjai: 
 

Január 25 – február 8: Téli túrák a Nemzeti Parkokban 

Április 21: Húsvéti Sajtnapok 

Április 26: Tájházak Napja 

Április 30 - május 4: Legendás Vidékjáró napok 

Május 10: Táncház Napja 

Május 24: Csillagséták a Nemzeti Parkokban 

Június 14-15: Népi Íz-őrző Napok és Táj jellegű ételek kóstolója  

Június 8- 9: Pünkösdi hétvége a Zöldutakon  

Július 25-27: Környezettudatos nap - „A természet lágy ölén” 

Augusztus 8-10: Gyógynövénynapok 

Augusztus 15-20: Gyógynövényhét Pannonhalmán 

Augusztus 16-17: Kolostori termékek vására és magyar világörökségek utcája, Pannonhalma 

Szeptember 20-28: Ars Sacra Fesztivál (Nyitott Templomok Napja szeptember 20.) 

Szeptember 26-27: Pásztorélet-pásztorhagyományok – Kézműves mesterek napja 

Október 4-11: Geotóp Napok 

Október 24-26: Nemzeti Parkok és Natúrpark ízei napok 

November 22-30: András havi disznótoros napok 
 
Forrás: fatosz.hu; mnvh.hu; videkjaro.hu 

http://www.videkjaro.hu
http://www.videkjaro.hu/services/1966/betyarbecsulet-oszter-sandor-tenyeren-hordja-a-magyar-videket.html?width=983

