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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2014. SZEPTEMBER 

EGYES JOGCÍMEK ESETÉBEN MÓDOSULT A MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDŐ!!! 

 
Ezúton tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy az 
1/2014. (IX.15.) MvM rendelet alapján, egyes, az  
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támo-
gatott jogcímek keretében támogatott projektek  
esetében módosult a beruházásokra vonatkozó 
végső megvalósítási határidő, az alábbiak szerint. 

Az 52/2012. (VI.8.) VM rendelet alapján támogatott turisztikai projekte-
ket a támogatási határozat kézhezvételétől számított két éven belül, de  
legkésőbb 2015. március 31-ig kell megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet 
pedig a megvalósulást követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31
-ig kell benyújtani. 

A 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján támogatott falufejlesztési  
projekteket 2015. március 31-ig kell megvalósítani, az utolsó kifizetési  
kérelmet pedig a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül kell  
benyújtani. Azon ügyfelek viszont, akik 2015. május 31. napját megelőző hat 
hónapon belül valósítják meg beruházásukat, 2015. május 31-ig mindenkép-
pen be kell adják utolsó kifizetési kérelmüket. 

A 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján támogatott vidéki örökségmeg-
őrzés projekteket 2015. március 31-ig kell megvalósítani, az utolsó kifizetési 
kérelmet pedig a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül kell  
benyújtani. Azon ügyfelek viszont, akik 2015. május 31. napját megelőző hat 
hónapon belül valósítják meg beruházásukat, 2015. május 31-ig mindenkép-
pen be kell adják utolsó kifizetési kérelmüket. 

A 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján támogatott LEADER Közösségi 
célú és LEADER Vállalkozási célú projekteket 2015. március 31-ig kell 
megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet pedig 2015. május 31-ig kell  
benyújtani. 

A 104/2013. (XI.14.) VM rendelet alapján támogatott turisztikai projek-
teket 2015. március 31-ig kell megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet 
pedig 2015. május 31-ig kell benyújtani. Az első kifizetési kérelmet - melyben 
a támogatás legalább 10%-val el kell számolni - legkésőbb a támogatási  
döntés kézhezvételét követő 9 hónapon belül kell benyújtani.  

FIGYELEM! A módosítással nem érintett jogcímek esetében továbbra is a 
korábbi szabályok az irányadóak, tehát a kizárólag eszközbeszerzést tartal-
mazó projekteket a támogatási határozat kézhezvételét követő két éven belül, 
az építési beruházást tartalmazó projekteket három éven belül, de legkésőbb 
2014. december 31-ig meg kell valósítani, és az utolsó kifizetési kérelmet is 
ezen időpontig be kell nyújtani.  

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete a projektek 
megvalósítása és a kifizetési kérelmek összeállítása témában konzultáci-
óval egybekötött ingyenes tájékoztató fórumot tart. 

Időpont: 2014. szeptember 25., du. 16 óra 

Helyszín: 5540 Szarvas, Damjanich u. 64. (Civil Ház) 
 

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. (VII.22.) MVH közlemény 

 

  

 

Turisztikai tevékenységek  
ösztönzése 

117/2014. (VII.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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KENU TÚRA A HOLT-KÖRÖSÖN 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő 

2014. szeptember 18! 

A programra még 10 fő jelentkezhet, részükre 4 személyes kenukat, evezőt és mentő-
mellényt a szervezők biztosítanak. Regisztrálni a http://korosokvolgye.hu/
SZEPTEMBER+20-%C3%81N+INGYENES+KENUT%C3%9ARA+A+HOLT+-+K%C3%
96R%C3%96S%C3%96N!-h349 címen elérhető jelentkezési lap 
zsurzsucze@invitel.hu e-mail címre, 06-66-430-355-ös fax számra, vagy az 5600 
Békéscsaba, Pf. 142. postacímre történő megküldésével lehet. A részvétel csak vissza-
igazolt regisztráció esetén lehetséges! 

Kiskorú személy csak szülő vagy nagykorú felügyelete mellett vehet részt a rendez-
vényen! A részvétel saját felelősségre történik! (Felelősség nyilatkozat a helyszí-
nen kitöltendő.)  

További információ kérhető: 
Zsurzsucz Edina Klaudia 
Telefon: 06-20-501-0143 
E-mail: zsurzsucze@invitel.hu 

Rossz idő esetén a túra 2014. szeptember 27-én kerül megrendezésre. Az esetleges 
időpontváltozásról a regisztrációkor megadott elérhetőségen értesítjük a résztvevő-
ket.  

Program 

8.30 – 9.30 Gyülekező, regisztráció, hajók beosztása a  
Békésszentandrási Kajak – Kenu Klub vízitelepén (5561  
Békésszentandrás, Vízitelep, II. kk. 5., Stefánia sor 10.,  
megközelítés: http://www.bszhkajak.hu/node/6) 

9.30 – Rövid köszöntő, túravezető összefoglalója (útvonal, lát-
nivalók, tudnivalók stb.) 

10.00 – Start 

Kb. 12.00 – 12.30 – Érkezés a célhoz (Szarvas, szabad strand, 
720. hrsz., megközelítés: https://www.google.hu/maps/
dir//46.8677282,20.5373273/@46.8682783,20.5290876,14z/
data=!4m3!4m2!1m0!1m0) 

12.30 Köszöntők, az Egyesület és együttműködő partnerei által 
megvalósuló fejlesztések bemutatása  

13.00 Ebéd 

15.00 az autóvezető túrázókkal 12 fős kisbusz indul vissza Bé-

késszentandrásra  

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület „Az 
aktív turizmus feltételeinek javítása a Körösök Völgyé-
ben” c. LEADER térségek közötti együttműködési pro-
jekt keretében 2014. szeptember 20-án kenutúrát 
szervez a Holt Körös Békésszentandrás – Szarvas 
közötti szakaszán. 

A túra célja kikapcsolódási és sportolási lehetőséget 
biztosítani a résztvevőknek, felhívni a figyelmet a térség  
turisztikai adottságaira, és bemutatni a projekt kereté-
ben megvalósuló beruházásokat.  

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

 

Együttműködő partnereink 
 
 

BALAJTI ATTILA 
 
 

SZARVASI GYERMEKÉLELMEZÉSI  
NONPROFIT KFT. 

 
 
 
 
 
 
 

ZERGE IFJÚSÁGI  
TÚRASPORT EGYESÜLET 

http://korosokvolgye.hu/SZEPTEMBER+20-%C3%81N+INGYENES+KENUT%C3%9ARA+A+HOLT+-+K%C3%96R%C3%96S%C3%96N!-h349
http://korosokvolgye.hu/SZEPTEMBER+20-%C3%81N+INGYENES+KENUT%C3%9ARA+A+HOLT+-+K%C3%96R%C3%96S%C3%96N!-h349
http://korosokvolgye.hu/SZEPTEMBER+20-%C3%81N+INGYENES+KENUT%C3%9ARA+A+HOLT+-+K%C3%96R%C3%96S%C3%96N!-h349
mailto:zsurzsucze@invitel.hu
mailto:zsurzsucze@invitel.hu
http://www.bszhkajak.hu/node/6
https://www.google.hu/maps/dir/46.8677282,20.5373273/@46.8682783,20.5290876,14z/data=!4m3!4m2!1m0!1m0
https://www.google.hu/maps/dir/46.8677282,20.5373273/@46.8682783,20.5290876,14z/data=!4m3!4m2!1m0!1m0
https://www.google.hu/maps/dir/46.8677282,20.5373273/@46.8682783,20.5290876,14z/data=!4m3!4m2!1m0!1m0
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TANULMÁNYÚT 

Jelentkezési határidő:  

2014. szeptember 29. 

A részvétel ingyenes, azonban a jelentkezőknek a részvételi költséget előfi-
nanszírozási díjként a megjelölt valutában az Egyesület pénztárába be kell 
fizetniük. 

Az előfinanszírozási díj összege 355 euro és 35 000 Ft, mely tartalmazza az 
utazást autóbusszal, 3 éjszaka szállást reggelivel a feldbachi Hotel Lava Inn szál-
lodában, a szakmai programot, valamint 3 ebédet és 3 vacsorát, továbbá a tolmá-
csolás szolgáltatást. (Az ételérzékenységben, allergiában szenvedők külön ellátá-
sát sajnos nem áll módunkban biztosítani.) 

Az előfinanszírozási díj nem tartalmazza az utazás első napján a reggeli és ebéd, 
valamint az utolsó napon a vacsora költségét, és a Kornberg Kastélyba szóló 
belépő díját (~15 €).  
Valamennyi résztvevő maga gondoskodik az utazási biztosításáról és egyéb, 
magán célú kiadásairól, továbbá a résztvevőket terheli az előfinanszírozási díj 
visszafizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő árfolyamveszteség is. 
 

A jelentkezések elfogadásának feltétele az aláírt jelentkezési lap (3 oldal) és nyilatkozat (1 oldal) 2-2 eredeti 
példányának beérkezése az Egyesület munkaszervezeti irodájába, valamint az előfinanszírozási összeg befizetése 
az Egyesületi pénztárba. 

A jelentkezési határidő 2014. szeptember 29. (hétfő). 

A jelentkezések elfogadásáról az Egyesület munkaszervezete elektronikus levél formájában küld visszaigazolást, 
a megadott e-mail címen, továbbá a tanulmányúttal kapcsolatos minden további információt elektronikus levél 
útján juttat el a résztvevőkhöz. 

A részvétel és az előfinanszírozási díj visszautalásának feltétele továbbá, a tanulmányutat követően meg-
tartandó értékelő fórumon történő megjelenés és részvétel. 

Az előfinanszírozási díj visszautalása a 30/2012. (III.24.) VM rendelet és a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelkezéseit 
figyelembe véve történik. Az előfinanszírozási díj visszautalásának várható időpontja 2015. március vége. Az 
előfinanszírozási díjat az Egyesület átutalással utalja vissza a résztvevők által a jelentkezési lapon megadott 
bankszámlaszámra. Amennyiben a résztvevő számlaszáma megváltozik, a résztvevő arról az Egyesületet köteles 
tájékoztatni. A tévesen megadott számlaszámra történő utalásért az Egyesület nem felelős. 

Az előfinanszírozási díj forintban kerül visszautalásra, az euro átváltási árfolyam az euroban fizetett 
számla vagy számlák teljesítési napját megelőző tárgyhónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti 
Bank középárfolyamán történik. 

Elfogadott és visszaigazolt jelentkezés esetén az előfinanszírozási díjat az Egyesület nem utalja vissza. A 
visszaigazolt jelentkezés más, a részvételi feltételeknek megfelelő és azokat elfogadó résztvevő nevére egy alka-
lommal, legkésőbb 2014. október 3-ig módosítható, a régi és új résztvevő által aláírt nyilatkozat benyújtásával. 

További információ Zsurzsucz Edina Klaudia munkaszervezet-vezetőtől kérhető a zsurzsucze@invitel.hu 
címen vagy a 06-20-501-0143-as telefonszámon.  

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület 2014. október 14 – 17. között szak-
mai kirándulást szervez az ausztriai 
Vulkanland régióba, Feldbach és környékére. 

A tanulmányút célja általánosságban a kapcsolat-
építés és tapasztalatcsere, az ún. CCC módszer 
megismerése, direkt módon a helyi termékek 
előállítása/helyi termékek értékesítése a falusi 
turizmusban/falusi turizmus/együttműködés 

témában fellelhető jó gyakorlatok megismerése projektlátogatások és konzultáció révén.  

A tanulmányút részletes programja magyar és angol nyelven, valamint jelentkezési lap a www.korosokvolgye.hu címen elérhető.  

A tanulmányúton a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 26 tagja, ill. tagszervezetének tagja vehet részt, a jelent-
kezések elfogadásának sorrendjében. Még 10 hely áll rendelkezésre!!! 

mailto:zsurzsucze@invitel.hu
http://www.korosokvolgye.hu
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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 


