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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁJUS 

 
EMVA KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2015.02.01—2015.05.31 

 

 
 

LEADER 
14/2015. (I. 23.) MVH kö zleme ny 

 
 

 
 
 
Vide ki ö rö kse g megö rze se 

9/2015. (I.23.) MVH kö zleme ny 
 

 

 

  
Mikrö-vá llálközá sök le trehözá sá e s 

fejleszte se 
26/2015. (I.26.) MVH kö zleme ny 

 
 
 

 
    

Fálumegu jí tá s-e s fejleszte s 
11/2015. (I.23.) MVH kö zleme ny 

 
 

  

Turisztikái teve kenyse gek  
ö sztö nze se 

20/2015. (I.23.) MVH kö zleme ny 

MÁJUS 31-IG MINDEN TÁMOGATOTT PROJEKTET MEG KELL VALÓSÍTANI! 

 

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében áz Eurö pái 

Mezö gázdásá gi Vide kfejleszte si Aláp (EMVA) III-IV. tengelye kerete ben 

finánszí rözött pröjektek mindegyike t meg kell válö sí táni  

2015. május 31-ig! 

A kifizete si ke relmek benyu jtá sá rá jögcí menke nt elte rö  mö dön, 2015. 

má jus 31-ig, vágy áugusztus 31-ig ván mö d. 

Az álá bbi tá blá zát á me g futö  inte zkede seink esete ben irá nyádö  

hátá ridö ket mutátjá be. 

Ke rju k Kedves Ü gyfeleinket, ke rde seikkel förduljánák bizálömmál áz 

Egyesu let munkászervezete hez. 

Amennyiben jogszabály változás esetén a lenti határidők 

módosulnak, arról e-mail-ben tájékoztatjuk a kedvezményezetteket! 

 

Pályázat 
benyújtás éve 

Jogcím 
Jogcím 

rendelet 

Művelet 
megvalósításának 

véghatárideje 

Utolsó kifizetési 
kérelem 

benyújtásának 
véghatárideje 

2011 LEADER 
76/2011. 

(VII.29.) VM 
rendelet 

E pí te si beruhá zá st 
tártálmázö  fejleszte s 
esete n á tá mögátá si 

hátá rözát 
ke zhezve tele t kö vetö  3 

e ven belu l, 
eszkö zbeszerze s 

esete n 2 e ven belu l. 

A megválö sí tá st 
kö vetö  1 e ven 

belu l, de legke sö bb 
2015. áugusztus 

31. 

2012 MIKRO 
47/2012. 
(V.11.) VM 
rendelet 

2015. má jus 31. 
2015.  

áugusztus 31. 

2012 TÜRI 
52/2012. 
(VI.8.) VM 
rendelet 

2015. má jus 31. 2015. má jus 31. 

2012 FALÜ 
102/2012. 
(X.1.) VM 
rendelet 

2015. má jus 31. 2015. má jus 31. 

2012 VIDE K 
103/2012. 
(X.1.) VM 
rendelet 

2015. má jus 31. 2015. má jus 31. 

2013 LEADER 
35/2013. 
(V.22.) VM 
rendelet 

2015. má jus 31. 2015. má jus 31. 

2013 TÜRI 
104/2013. 
(XI.14.) VM 
rendelet 

2015. má jus 31. 2015. má jus 31. 

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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Bővebb információ: 

 
24/2015. (IV.28.) MvM 

rendelet 
 

és  
 

64/2015. (V.7.) MVH 
közlemény 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

JÚNIUS 1-IG NYÚJTHATÓ BE A FIATAL GAZDA PÁLYÁZAT! 

 

Milyen célra igényelhető támogatás? 

 mezö gázdásá gi teve kenyse g fölytátá sá höz, 

 egy álkálömmál, 

 kö ltse gek fedezete re vágy  

 fejleszte si ce lrá,  

 áz u zleti tervben vá llált, ázzál szörösán ö sszefu ggö  e s 
áhhöz kápcsölö dö  kö telezettse gek teljesí te se re.  

Ki pályázhat? 
 
 áz á terme szetes szeme ly, áki 18 e ves elmu lt, de 40. e ve t me g nem 

tö ltö tte be, 
 megfelelö  szákke pesí te ssel e s 
 u zleti tervvel rendelkezik e s 
 vá lláljá, högy á mu kö dtete si idö száktö l fu ggetlenu l, elsö  álkálömmál höz 

le tre gázdásá göt e s ábbán á gázdásá g vezetö jeke nt gázdá lködik.  

Egyéb feltételek: 
 
A pá lyá zö  kö teles 

á. á gázdásá göt szeme lyes kö zremu kö de se vel vezetni; 

b.á mu kö dtete si idö szák ve ge ig á mezö gázdásá gi termelö  
teve kenyse get fö teve kenyse gke nt, egye ni vá llálközö ke nt 
fölyámátösán fölytátni; 

c. á kö telezö  ke pze sen re szt venni e s ázt elve gezni; 

d.á mu kö dtete si idö szák ve ge ig á tett vá llálá sökát, 
nyilátközátökát fenntártáni, válámint á kö telezettse geket 
teljesí teni; 

e. á mu kö dtete si idö szák álátt á tártá si helyek, á tenye szetek e s áz 
ezekkel kápcsölátös egyes ádátök örszá gös nyilvá ntártá si 
rendszere rö l szö lö  miniszteri rendelet álápjá n vezetett 
nyilvá ntártá sbán áz á llátá llömá ny tártö jáke nt szerepelni, 
válámint áz ádátszölgá ltátá si kö telezettse geknek eleget tenni; 

f. á hászná látá bán le vö  teru leteket á fö ldhászná láti 
nyilvá ntártá sbá bejelenteni; 

g. á gázdá lködá sá vál ö sszefu gge sben gázdá lködá si náplö t vezetni; 
h.vá llálni, högy á gázdásá g u zemme rete t á mu kö dtete si idö szák 4. 
e ve nek ve ge ig áz u zleti tervben vá llált me retre nö veli, e s ázt 
fenntártjá á mu kö dtete si idö szák ve ge ig;  

i. gázdásá gá nák u zemme rete legke sö bb á mu kö dtete si idö szák 4. 
e ve nek ve ge re ele ri legálá bb á 4 EÜME me retet. 

A benyújtás és megvalósítás feltételei: 
 
A tá mögátá si 
ke relmet június 1-ig 
lehet benyu jtáni 
postai úton áz u gyfe l 
lákö helye szerint 
illete kes MVH megyei 
kirendeltse ge re áz 

MVH hönlápjá n kö zleme nyben kö zze tett 
nyömtátvá nyön.  
 
Az u gyfe l á tá mögátá si ö sszeg 90%-á rá 
vönátközö  kifizete si ke relme t á tá mögátá si 
ke relemnek helyt ádö  vágy re szben helyt ádö  
elsö  föku  hátá rözát jögerö re emelkede se t 
kö vetö en, de legkésőbb 2015. szeptember 
30-ig kö teles szinte n postai úton benyu jtáni.  
  
A tá mögátá si ö sszeg fennmárádö  10%-á rá 
vönátközö  kifizete si ke relmet legke sö bb á 
mu kö dtete si idö szák 5. e ve ben megnyí lö  
kifizete si idö szák ve ge ig lehet benyu jtáni, 
ugyáncsák á lákö hely szerint illete kes MVH 
kirendeltse ghez. 

A támogatás mértéke: 

A rendelkeze sre á llö  keretö sszeg 10 Mrd Ft. 

A tá mögátá s ö sszege, há á gázdásá g me rete: 
a) legálá bb 4 EÜME, de nem e ri el á 7 EÜME-t, ákkör 20 000 eurö nák, 

b) legálá bb 7 EÜME, de á 10 EÜME-t nem e ri el, ákkör 30 000 eurö nák, 

c) legálá bb 10 EÜME nágysá gu , ákkör 40 000 eurö nák megfelelö  förintö sszeg. 
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EGYESÜLETI HÍREK 

 

A 2007—2013-as 

időszakban 

turizmusfejlesztésre 

közel 1,2 Mrd Ft 

támogatást nyújtott  

az Egyesület 

 

 
A 2014-ES ÉVET IS 
POZITÍV EREDMÉNNYEL 
ZÁRTA AZ EGYESÜLET 
 

Az Egyesu let Kö zgyu le se 
má jus 20-i u le se n elfögádtá á 
szervezet 2014. e vi 
egyszeru sí tett beszá mölö já t 
e s kö zhásznu sá gi jelente se t. 

A kö nyvvizsgá láttál 
álá tá másztött távályi me rleg 
fö ö sszege 14 401 eFt, áz 
ádö zött eredme ny 240 eFt, á 
sájá t tö ke 1 362 eFt. 
A kö zhásznu sá g felte teleinek 
Egyesu letu nk tövá bbrá is 
megfelel! 

A Kö zgyu le s tá rgyáltá me g 
egyebek mellett á Felu gyelö  
Bizöttsá g 2012—2014. 
kö zö tti idö szákrö l szö lö  
beszá mölö já t, válámint 
mö dösí töttá á 2015. e vi 
szákmái munkátervet e s 
kö ltse gvete st is.    

Az u le s jegyzö kö nyve 
weböldálunk dökumentum 
tá rá bö l lesz letö lthetö . 

A Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző 
Egyesület 2014-ben 10,4 millió forint támogatást 
nyert áz Eurö pái Mezö gázdásá gi Vide kfejleszte si Aláp (EMVA) 
Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében, 
ágröturisztikái szölgá ltátá s fejleszte se re. 

A Závoda Ferenc á ltál elnö kö lt civil szervezet á Szárvás - 

Ezu stszö lö ben mu kö dtetett Kö zö sse gi Há z udvárá nák 
á tálákí tá sá vál áz á ltálá rendszeresen szervezett, á párászti 

hágyömá nyökrá e pu lö  kulturá lis - gásztrönö miái 

rendezve nyeket e s föglálközá sökát á jö vö ben nem csupá n á helyi 
kö zö sse g tágjái, de á szárvási te rse gbe e rkezö  vende gek re sze re 

is kí ná ljá májd. 

A pályázat keretében megújult "agro-udvar" színvonalas körülmények 
között fogadja az érdeklődőket, akik évszaktól függően disznóvágás 
bemutatón vagy szappanfőzésen vehetnek részt, de a lekvárfőzés, gyümölcs 
aszalás és a hagyományos szlovák népi ételek kemencében történő 
elkészítésében is közreműködhetnek. 

A beruhá zá s re szeke nt te rburköláttál fedett teru leten fedett kerti e pí tme ny 
ke szu lt el, áláttá hágyömá nyös mö dön kiálákí tött tö bbfunkciö s kemence vel, á 
vende gek ke nyelme re szinte n te rburkölt felu leten kerti ásztálök e s pádök 
keru ltek elhelyeze sre. Megtö rte nt áz ingátlán kö rbekerí te se is u j kápuk 
bee pí te se vel, válámint á telepu le sre sz kö zel 100 e ves mu ltrá visszátekintö  háráng 
törnyá is felu jí tá srá keru lt. 
Az u j le tesí tme nyek u nnepe lyes felávátá sá rá 2015. má jus 14-e n keru lt sör, áz 
álkálömrá á há zigázdá k stí lusösán kemence ben su lt finömsá gökkál e s á szárvási 
Chövá n Ká lmá n Alápföku  Mu ve szeti Iskölá nö vende keinek ne ptá nc mu sörá vál 
vá rtá k áz Ezu stszö lö sieket e s á meghí vött pröminenseket. 

Az elke szu lt beruhá zá st dr. Gyuricza 
Csaba, á Mezö gázdásá gi e s Vide kfejleszte si 
Hivátál elnö ke, Dankó Béla örszá ggyu le si 
ke pviselö , Zalai Mihály, á Be ke s Megyei 
Kö zgyu le s elnö ke,dr. Eperjesi Tamás, á 
Nemzeti Agrá rszáktáná csádá si, Ke pze si e s 
Vide kfejleszte si Inte zet igázgátö já, Babák 
Mihály, Szárvás Vá rös pölgá rmestere 
e s Hodálik Pál, á Kö rö sö k Vö lgye 
Vide kfejleszte si Kö zhásznu  Egyesu let 
elnö ke ádtá á t. 

 
Hodálik Pál kö szö ntö je ben kiemelte, áz Egyesu let á ltál 
megválö sí tött pröjekt egyike ázön 180 nyertes 
pá lyá zátnák, melyet á 2007 - 2013-ás ciklusbán mintegy 
2,5 milliá rd förint ö ssze rte ku  fejleszte si förrá ssál tudött 
tá mögátni á LEADER Csöpört. Az elnö k hángsu lyöztá, á 
beruhá zá s nágy e rdeme, högy egyszerre szölgá ljá á te rse g 
turisztikái kí ná látá nák bö ví te se t e s á helyi kö zö sse g 
e letminö se ge nek jáví tá sá t, erö sí ti áz itt e lö k identitá s 
tudátá t. 

Az u j lá bön á llö  pátiná s hárángöt Horváth Zoltán 
Olivér evánge likus lelke sz á ldá sá utá n Zá vödá Ferenc 
szö láltáttá meg. A zengö  hárángszö vál egyu tt á Szárvási 
Gázdá k u jább sikere nek hí re t is messzire vitte á sze l. 
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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 

 


