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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. JÚLIUS 

ÉV VÉGÉIG MINDEN EMVA-BÓL TÁMOGATOTT PROJEKTET MEG KELL VALÓSÍTANI! 

 
A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében valamennyi, 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinan-
szírozásával támogatott projektet meg kell valósítani 
2014. december 31-ig.  
 
Az alábbiakban a kifizetési kérelmek benyújtására vonat-
kozó legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze. 
 
FIGYELEM! Egyes jogcímek az alábbiakban ismertetett szabályoktól eltérő feltételeket 
határozhatnak meg! 
 
1) kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1—december 31., egyes jogcímek esetében 2014. 

augusztus 1—december 31., és 2015. január 1-31. között lehet benyújtani;  

2) egy időszakban két kifizetési kérelem is beadható, amennyiben a benyújtás között legalább 3 
hónap eltelt, vagy az előző kérelemről a Hivatal már határozott; 

3) előleg számla csak végszámlával együtt számolható el; 

4) egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el; 
5) építési beruházás esetén a számlához ÉNGY bontású számlarészletezőnek is rendelkezés-

re kell állnia; 
6) a kifizetési kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY-t kell 

figyelembe venni; 

7) egyéb költségek a 23/2007-es FVM rendelet 31. § alapján számolhatóak el, de csak a 
projekthez kapcsolódóan;  

8) a számviteli bizonylatokon szerepeltetni kell a kötelező rájegyzéseket (támogatási határo-
zat azonosítója és „támogatás elszámolására benyújtásra került” szövegrész); 

9) az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfelek-
nek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, nem kettős könyvvezetésre 
kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben;  

10) az arculati táblát legkésőbb az első elszámolás benyújtásáig ki kell helyezni a fejlesztés 
helyén, és amennyiben a beruházás a LEADER jogcím keretében támogatott, akkor a 
LEADER logót is szerepeltetni kell rajta;  

11) a megvásárolt eszköz a gyártástól számított max. 2 éves lehet és termék megfelelősé-
gi nyilatkozattal és garancia levéllel kell rendelkezzen; 

12) az építési anyagoknak megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük; 

13) a projektet pénzügyileg legalább 80%-ban teljesíteni kell  
(kivéve közbeszerzés);  

14) a pontozási szempontok alapján vállalt kötelezettségeknek való megfelelést—a 
szempont jellege alapján—már a kifizetési kérelem elbírálása során ellenőrzi a 
Hivatal; 

15) építés esetén építési napló (és felmérési napló) vezetése és műszaki ellenőr alkalmazása 
kötelező, az építési naplóban az ÉNGY kódokat fel kell tüntetni; 

16) saját munka és használt anyag nem számolható el,  anyagköltség csak akkor számolható 
el, ha már beépítésre került; 

17) költség átcsoportosításra csak az építési részen belül, létesítményeken belül, munkane-
mek között max. 20% mértékig van lehetőség;  

18) gép és eszközbeszerzés esetén azonos funkciójú eszköz új árajánlatok alapján megvásárol-
ható, de a támogatási összeg nem növekedhet, és a jóváhagyott db szám nem változhat. 

 
 

Az elszámolások csak elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül nyújthatóak be! 
Az elektronikus beadással kapcsolatos tudnivalókat a Közlemények mellékletei 
tartalmazzák.  

KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2014.08.01—2014.12.31 

 

 

LEADER 
113/2014. (VII. 22.) MVH közlemény 

 
 
 
 
Vidéki örökség megőrzése 

118/2014. (VII.22.) MVH közlemény 
 

 

  
Mikro-vállalkozások létrehozása és 

fejlesztése 
116/2014. (VII.22.) MVH közlemény 

 

 
 
   

 
 

Falumegújítás-és fejlesztés 
115/2014. (VIII.22.) MVH közlemény 

 

  

 

Turisztikai tevékenységek  
ösztönzése 

117/2014. (VIII.22.) MVH közlemény 

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
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VIDÉK MUSTRA - TERMELŐI PIAC 

 

 

SZABADSÁG TÉRI JELENTKEZÉSI 

LAP: 

HTTP://WWW.MNVH.EU/

NODE/592279 

 

HOLD UTCAI JELENTKEZÉSI LAP: 

HTTP://WWW.HOLDUTCAPIAC.HU/

HU/TERMELOIREGISZTRACIO 

A részvétel technikai feltételei az alábbiak: 

 A rendezvényen való részvétel azon kiállítók részére ingyenes, akik a Hold 

utcai Vásárcsarnok Galériáján 2013. június 7. - augusztus 31-ig (összesen 13 
alkalom) terjedő időszakban is értékesítettek a Vidék Mustra rendezvényen. 

 A díjmentes részvételi lehetőség a Szabadság téren annyi alkalommal  

biztosítható, ahány alkalommal a 
fent megjelölt időszakban is árusí-
tották termékeiket a Hold utcai  
Vásárcsarnok Galériáján.  

 Azon kiállítók részére, akik a Hold 

utcai Vásárcsarnok Galériáján nem 
értékesítették termékeiket, a ren-
dezvényen való részvétel helybér-
leti díjhoz kötött, amely mértéke 
az alábbiak szerint változik: 

SZABADSÁG TÉR: 

 10.000,- Ft + ÁFA / fél pavilon / alkalom 

 15.000,- Ft + ÁFA /egész pavilon / alkalom 

 
HOLD UTCAI VÁSÁRCSARNOK: 

 2.000,- Ft + ÁFA / alkalom 

 2.500,- Ft + ÁFA / alkalom (fronton) 

 
A részvétel jelentkezéshez kötött! 

A Szabadság téren összesen 30 pavilon elhelyezésére van lehetőség. A Szabadság téri értékesítéssel kapcsolat-
ban felmerülő kérdések esetén bővebb információt kaphat az alábbi elérhetőségeken: 

Baán Friderika 
1223 Budapest Park utca 2. 
Mobil: 06 30 573 20 46 
Tel.: 06 1 362 81 25 

A Hold utcai vásárcsarnokban működő Belvárosi Piacon való árusítás-
hoz további tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Belvárosi Piac Piacfelügyelet 
1054 Budapest, Hold utca 13. 
Tel.: 061 473 15 26 és 061 373 11 10 

Termelők és kézművesek jelentkezését várja a NAKVI a Belvárosi Piacon és a 
Szabadság téren egyaránt működő Vidék Mustra – Termelői piac a főváros 
szívében elnevezésű rendezvényre.  

Az V. kerület és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézet (NAKVI) közös szervezésében 2014. június 27. és 2014. augusztus 
29. között, péntekenként reggel 8 órától 16 óráig, a Szabadság téren foly-
tatódik a Vidék Mustra.  

Emellett a Hold utcai vásárcsarnokban működő Belvárosi Piacon hétfőtől 
szombatig várhatják a termelők az idelátogatókat, ezért a NAKVI várja a csatla-

kozni kívánó termelők és kézművesek jelentkezését, akik részt vennének akár az összes, akár csak néhány Vidék 
Mustra rendezvényen.  

http://www.mnvh.eu/node/592279
http://www.mnvh.eu/node/592279
http://www.holdutcapiac.hu/hu/termeloiregisztracio
http://www.holdutcapiac.hu/hu/termeloiregisztracio
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EGYESÜLETI HÍREK 

A Körösök Völgye  

Vidékfejlesztési Egyesület 

jelenleg 66 tagú. 

 

16 tag a közszférát,  

12 tag az üzleti szférát,  

38 tag a civil szférát  

képviseli. 

KARDOSI A „LEGZÖLDEBB IKSZT” 
 
Környezetvédelemmel kapcsolatos programjaival és 
kiemelkedő, ökotudatos szemléletével a Békés megyei 
Kardos Község Önkormányzata nyerte el a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Inté-
zet által meghirdetett Zöld IKSZT megmérettetést.  

A 2014. április 25-én, a Zöld NAKVI - Zöld Vidék konfe-
rencián elindított „Zöld IKSZT” versenyhez kapcsolódó 
kérdőívek kitöltésére 2014. május 31-ig volt lehetőség. 
A közel másfél hónap alatt összesen 173 kitöltött kér-
dőívet nyújtottak be az Integrált Közösségi és  
Szolgáltató Terek üzemeltetői. 

A kérdőívben beruházással és működtetéssel, illetve az IKSZT-k által szervezett 
környezetvédelemmel kapcsolatos programokkal összefüggő kérdésekre  
válaszoltak a résztvevők.  

A szakmai értékelés alapján környezetvédelemmel kapcsolatos programjaival és 
kiemelkedő, ökotudatos gondolkodásra utaló válaszaival Egyesületünk tagja, 
Kardos Község Önkormányzata nyert első helyezést! GRATULÁLUNK! 

LEMONDÁS A LEADER—Térségek 
közötti együttműködés pályázat 
keretében támogatást nyert, 
„Értéktár hálózat kialakítása Békés 
megyében” c. projekt koordinátora, 
egyben a tervezett fejlesztés érdemi 
részének megvalósítója, a Békés 
Megye Falusi Turizmusáért Egyesü-
let elnöke 2014. július 10-én meg-
küldött levelében arról tájékoztatta 
az Egyesületet, hogy a támogatási 
kérelem elbírálásának elhúzódása, 
és nem várt finanszírozási problé-
mák jelentkezése miatt a tervezett 
fejlesztést nem valósítja meg, az 
elnyert támogatásról lemond.  
 
Erre való tekintettel az Egyesület 
által tervezett kiegészítő rendezvé-
nyek lebonyolítása indokolatlanná 
vált, így az Elnökség döntött az el-
nyert, mintegy 500 eFt-os támoga-
tásról történő lemondásról.  

KISFILM 

Folyamatban van a Körösök völgye természeti és 
kulturális értékeit, de legfőképp az aktív turiz-
mus területén kínált lehetőségeit bemutatni 
hivatott imázs film készítése. 

A forgatócsoport már járt Békésen, Békéscsabán, Tarhoson és Gyomaendrődön 
is, és szeptember végéig még Mezőberényben, Békésszentandráson, Szarvason 
és Kondoroson is megfordulnak. 

INTEGRÁCIÓS NAP  
Szarvason, a 
m e g ú j u l t 
Vajda Péter 
utcán, a  
M ú z e u m 
előtt egész 

napos programmal várja az érdeklődőket 
a harmadik alkalommal megrendezésre 
kerülő Egészségnap, melyet az idén In-
tegrációs nappal kötnek össze a szerve-
zők. 

Az augusztus 2-án sok egyéb mellett 
kerekes székes vívó bemutató, íjászbe-
mutató-és versen, esélyóra, az egész-
séges életmódról szóló előadások, 
kóstolók, egészségügyi mérések, vér-
adás és tehetséggondozó program, 
esetleg hajókázás közül választhatnak a 
látogatók.  

A zenei szórakoztatásról a Luther’s Roses 
énekkar, Mótyán Tibor és zenekara, vala-
mint a Körös Party Band gondoskodik.  
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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 

  

  


