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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. JÚNIUS 

 
EMVA KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2015.02.01—2015.08.31 

 

 
 

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 

MÓDOSULTAK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDŐK! 

 

A Miniszterelnö kse get vezetö  miniszter 28/2015. (VI.9.) szá mu  rendelete 
egye b má s pöntök mellett tö bb EMVA jögcí m kerete ben finánszí rözött 
pröjekt megválö sí tá si e s elszá mölá si hátá rideje t is mö dösí töttá, áz 
álá bbiák szerint.  

Benyújtás  
éve 

Jogcím 
Jogcím 

rendelet 
Megvalósítási 

határidő 
Elszámolási 

határidő 

2011 LEADER 
76/2011. (VII.29.) 

VM rendelet 

A hátá rözát 
ke zhezve tele t kö vetö  
3 vágy 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.  áugusztus 31. 

A megválö sí tá st 
kö vetö  1 e ven belu l, 
de legke sö bb 2015. 

áugusztus 31. 

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

2015. áugusztus 31. 2015. áugusztus 31. 

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

2015. ju nius 30. 2015. ju nius 30. 

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

2015. ju nius 30.  2015. ju nius 30. 

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

2015. ju lius 31. 2015. áugusztus 31. 

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

2015. ju lius 31. 2015. áugusztus 31. 

JÚLIUS 1-IG JELENTKEZHETNEK A KIÁLLÍTÓK AZ OMÉK-RA! 
 
A Mágyár Turizmus Zrt. Agrá rmárketing 
Veze rigázgátö sá gá ide n is megrendezi Mágyárörszá g 
legnágyöbb, tö bb mint 100 e ves mu ltrá visszátekintö  
ágrá rgázdásá gi rendezve nye t, áz Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás e s 
Vá sá rt.  

A 2015. szeptember 23-27. között, a Hungexpo területén zajló 
seregszemle ce ljá, högy bemutássá áz ágrá rszektör eredme nyeit, e s mágás 
minö se gu  e lelmiszeripári terme keit. Az elkövetkezendő OMÉK kiemelt szerepet 
szán a Helyi termék éve programnak.  

Az eseme ny egyedu lá llö  álkálöm á kiá llí tö k szá má rá, hiszen terme ku ket, 
szölgá ltátá sáikát egy nágy mu ltu , elismert e s kö zel szá zezer lá tögátö t vönzö  
eseme nyen mutáthátjá k be, tövá bbá  szá mös szákmái kí se rö rendezve nybe e s egye b 
e rdekes e s hásznös prögrámbá kápcsölö dhátnák be á vá sá r ideje álátt. 

Bővebb információ és a jelentkezéshez szükéges nyomtatványok az alábbi 
linken érhetőek el: 

ömek.itthön.hu/jelentkezesi-lápök  

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://omek.itthon.hu/jelentkezesi-lapok
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Bővebb információ: 
06-40/638-638 

 
H-CS: 8.00-16.00 

P: 8.00-14.00 
 

Web oldal: 
http://palyazat.gov.hu/

doc/4471 
 

Online benyújtás! 
 

Beadás kezdete: 
2015.07.08. 

PÁLYÁZAT KKV-K TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSÉRE 

A Gázdásá gfejleszte si e s Innövá ciö s Operátí v Prögrám (GINOP)kerete ben pá lyá zát 
nyí lik á megjelö lt ipárá gákbán fejleszteni kí vá nö  házái mikro-kis és 
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére, ámely sörá n körszeru  
terme k elö á llí tá si ke pesse gek megteremte se nek e s bö ví te se nek ce ljá bö l mödern eszkö z- 
e s ge ppárkök, válámint fejlett infrástruktu rá vál ellá tött telephelyek kiálákí tá sá rá ván 
lehetö se g. 

Az igényelhető támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 500 millió Ft. 

A támogatás maximális mértéke a Dél-Alföldi régióban megvalósuló projektek esetében a projekt 
összes elszámolható költségének maximum 50%-a.  

FIGYELEM! Annex 1 terme kek elsö dleges termele se, feldölgözá sá e s förgálmázá sá nem tá mögáthátö .  

Támogatható tevékenységek: 

á) Gyá rtá shöz kápcsölö dö , u j termelö  eszkö z beszerze se 

b) Anyágmözgátá shöz/ráktá rözá shöz/csömágölá shöz kápcsölö dö  u j eszkö z beszerze se 

c) Az u j termelö  eszkö z mu kö dtete se hez szu kse ges infrástrukturá lis e s ingátlán beruhá zá s  

d) Införmá ciö s technölö giá-fejleszte s  

e) Az u j termelö  eszkö z beszerze se hez kápcsölö dö  gyá rtá si licenc, gyá rtá si knöw-höw 
beszerze sek. 
 
Amennyiben á beruhá zá s re ve n megvá ltözött munkáke pesse gu  szeme ly föglálköztátá sá rá 
keru l sör,  

f) á megvá ltözött munkáke pesse gu  munkává llálö k munkákö ru lme nyeit, á minö se gi 
munkáve gze s felte teleinek megteremte se t segí tö  eszkö zö k beszerze se 

g) á termelö  le tesí tme nyek ákádá lymentesí te se, á munkákö ru lme nyek jáví tá sá t ce lzö  
infrástrukturá lis e s ingátlán beruhá zá s e s á tálákí tá s 

h) áz ákádá lymentes munkáve gze st szölgá lö  införmá ciö s technölö giáfejleszte s.  

O ná llö án kizá rö lág áz á) pöntbán meghátá rözött teve kenyse g tá mögáthátö  á b), c), d), e), 
f), g), h) pöntökbán felsörölt teve kenyse gek csák áz á) pönthöz kápcsölö dö án 
tá mögáthátö k. Az á) pöntbán meghátá rözött teve kenyse ghez kápcsölö dö  kö ltse geknek 
legálá bb á pröjekt ö sszkö ltse ge nek 50%-á t el kell e rniu k. 

Támogatást igényelhetnek  
azok a mikro-kis és 
középvállalkozások, akik: 

 legálá bb 1 lezá rt u zleti e vvel 
rendelkeznek, 

 á lezá rt e vben á státisztikái 
á tlágle tszá muk legálá bb 1 fö  
völt,  

 áz utölsö  lezá rt e v 
á rbeve tele e s 
me rlegfö ö sszege megháládjá 
á pröjekt elszá mölhátö  
ö sszkö ltse ge t. 

 

Kötelező vállalások: 

 le tszá mtártá s 
 szeme lyi jellegu  rá fördí tá sök 

nö vele se á megválö sí tá st 
kö vetö  2 e vben 

 á rbeve tel nö vekme ny á 
megválö sí tá st kö vetö  2 
e vben. 

Egyéb speciális feltételek (a teljesség igénye nélkül):   

 A pröjekt kerete ben csák á 2. szá mu  melle kletben feltu ntetett VTSZ szá m 
álá  tártözö  eszkö zö k keru lhetnek beszerze sre belee rtve á tártöze kökát is. 

 A Felhí vá s 3. szá mu  szákmái melle klete tártálmázzá áz elszá mölhátö  
szöftverek kö re t meghátá rözö  TESZOR listá t. 

 Amennyiben á pröjekt megválö sí tá sá tártálmáz e pí te si engede ly kö teles 
infrástrukturá lis e s/vágy ingátlán beruhá zá st, u gy á tá mögátá si ke relem 
benyu jtá sá nák felte tele á jögerö s e pí te si engede ly megle te. Ingátlán/
infrástrukturá lis beruhá zá s esete n legfeljebb nettö  190.000,- Ft/nm 
kö ltse g tervezhetö  elszá mölhátö  kiádá ske nt. 

 Szábád vá llálközá si zö ná nák nem minö su lö  telepu le sen (Be ke scsábá, 
Be ke sszentándrá s, Csábácsu d, Csábászábádi, Csörvá s, Gerendá s, 
Gyömáendrö d, Hunyá, Kárdös, Ke tsöpröny, Köndörös, O rme nyku t, 
Szárvás, Telekgerendá s) megválö sulö  fejleszte s esete n válámennyi 
tártálmi szempöntnák tö rte nö  megfelele s kö telezö .   

 A tá mögátá st ige nylö nek legálá bb á pröjekt elszá mölhátö  
ö sszkö ltse ge nek 25%-á t kitevö  igázölt sájá t förrá ssál kell rendelkeznie. 
Az ö nerö  rendelkeze sre á llá sá t igázölö  dökumentumökát e s 
nyilátközátökát á kedvezme nyezettnek legke sö bb áz elsö  kifizete si 
ke relemhez szu kse ges benyu jtániá. Amennyiben á kedvezme nyezett nem 
ige nyel elö leget e s áz egyszeri elszá mölá s lehetö se ge t vá lásztjá, nem 
szu kse ges á sájá t förrá st igázölniá. 

 Jelen felhí vá s kerete ben tá mögátött pröjektek esete ben áz 
utö finánszí rözá su  teve kenyse gekre ige nybe vehetö  máximá lis elö leg 
me rte ke mikrö-, kis- e s kö ze pvá llálközá s kedvezme nyezett esete n á 
megí te lt tá mögátá s 50%-á, de legfeljebb 100 milliö  Ft. 
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PÁLYÁZAT KKV-K KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSÁRA 

 
 
 

Bővebb információ: 
06-40/638-638 

 
H-CS: 8.00-16.00 

P: 8.00-14.00 

 
Web oldal: 

http://palyazat.gov.hu/
doc/4470 

 

Online benyújtás! 
Beadás kezdete: 

2015.07.08. 

A Gázdásá gfejleszte si e s Innövá ciö s Operátí v Prögrám (GINOP) kerete ben megjelent felhí vá s 
ce ljá á KKV-k fejlö de se nek, gázdásá gbán betö ltö tt szerepe nek, piáci pözí ciö já nák erö sí te se, 
munkáhelyek megtártá sá t eredme nyezö , á megjelö lt teve kenyse gekhez kápcsölö dö  
beruhá zá sök tá mögátá sá, á teru leti ku lö nbse gek csö kkente se, á helyi gázdásá g megerö sí te se. 

Az igényelhető támogatás összege: min. 5 millió Ft, max. 50 millió Ft, egy teljes lezárt 
gazdasági évvel nem rendelkező ügyfél esetén max. 10 millió Ft. 

A tá mögátá s máximá lis me rte ke á De l-Alfö ldi re giö bán megválö sulö  pröjektek esete ben áz 
ö sszes elszá mölhátö  kö ltse g  máximum 50%-á.  

A szábád vá llálközá si zö ná bán megválö sulö  pröjekt esete n, ámennyiben á pröjekt elszá mölhátö  
ö sszkö ltse ge nem háládjá meg áz 55.000.000 Ft-öt, ákkör á tá mögátá s me rte ke á mikrö- e s kisvá llálközá sök esete ben á 
pröjekt ö sszes elszá mölhátö  kö ltse ge nek 70%-á, kö ze pvá llálközá sök esete ben  60%-á.  

Támogatható tevékenységek: 

á) U j eszkö z beszerze se 
b) Az ányágmözgátá shöz/ráktá rözá shöz/csömágölá shöz kápcsölö dö  u j eszkö z beszerze se  
c) Az u j eszkö z mu kö dtete se hez szu kse ges infrástrukturá lis e s ingátlán beruhá zá s 
d) Införmá ciö s technölö giá-fejleszte s 
e) Online megjelene s: dömáin ne v regisztrá ciö  e s hözzá  tártözö  webtá rhely, 
hönlápke szí te s 
f) Az u j eszkö z beszerze se hez kápcsölö dö  gyá rtá si licenc, gyá rtá si knöw-höw beszerze sek. 

Amennyiben á beruhá zá s re ve n megvá ltözött munkáke pesse gu  szeme ly föglálköztátá sá rá 
keru l sör, tá mögáthátö ák áz álá bbi teve kenyse gek is: 

 g) A megvá ltözött munkáke pesse gu  munkává llálö k munkákö ru lme nyeit, á minö se gi 
munkáve gze s felte teleinek megteremte se t segí tö  u j eszkö zö k beszerze se 
h) A le tesí tme nyek ákádá lymentesí te se, á munkákö ru lme nyeinek jáví tá sá t ce lzö  
infrástrukturá lis e s ingátlán beruhá zá s e s á tálákí tá s 
i) Az ákádá lymentes munkáve gze st szölgá lö  införmá ciö s technölö giáfejleszte s.  

O ná llö án kizá rö lág áz á) pöntbán meghátá rözött teve kenyse g tá mögáthátö , legálá bb á 
pröjekt ö sszkö ltse ge nek 50%-nák me rte ke ig.  

FIGYELEM! Annex 1. terme kek elsö dleges termele se vel, feldölgözá sá vál vágy 
förgálmázá sá vál kápcsölátös beruhá zá sökrá irá nyulö  pröjektek nem tá mögáthátö ák.  

Egyéb speciális feltételek (a teljesség igénye nélkül): 

 Eszkö zbeszerze s esete n kizá rö lág á Felhí vá s 2. e s 3. szá mu  melle kletben 
tálá lhátö  VTSZ listá n szereplö  eszkö zö k beszerze se nek kö ltse ge 
tá mögáthátö .  

 Ingátlán beruhá zá s esete n legfeljebb nettö  190.000,- Ft/nm kö ltse g 
tervezhetö , illetve szá mölhátö  el máximá lis kiádá ske nt. 

  A szábád vá llálközá si zö ná nák nem minö su lö  telepu le sen (Be ke scsábá, 
Be ke sszentándrá s, Csábászábádi, Csábácsu d, Csörvá s, Hunyá, Gerendá s, 
Gyömáendrö d, Kárdös, Ke tsöpröny, Köndörös, O rme nyku t, Szárvás, 
Telekgerendá s) kizá rö lág á Felhí vá s 1. szá mu  melle klete ben szereplö  TEA OR 
szá m szerinti feldölgözö ipári teve kenyse gek fejleszthetö ek. 

 A tá mögátá st ige nylö nek legálá bb á pröjekt elszá mölhátö  ö sszkö ltse ge nek 
25%-á t kitevö  igázölt sájá t förrá ssál kell rendelkeznie. Az ö nerö  
rendelkeze sre á llá sá t igázölö  dökumentumökát e s nyilátközátökát legke sö bb 
áz elsö  kifizete si ke relemhez szu kse ges benyu jtáni. Amennyiben á 
kedvezme nyezett nem ige nyel elö leget e s áz egyszeri elszá mölá s lehetö se ge t 
vá lásztjá, nem szu kse ges á sájá t förrá st igázölniá. 

 Jelen Felhí vá s kerete ben legálá bb 20.000.000 Ft tá mögátá si ö sszeg 
megí te le se esete n elö leg ige nyelhetö . Az elö leg me rte ke e s ö sszege nem 
háládhátjá meg á tá mögátá s 50%-á t, illetve á 25.000.000 Ft-öt.  

Támogatást igénylők köre: 

 mikrö-, kis-, e s 
kö ze pvá llálközá sök ákik 

 rendelkeznek legálá bb 1 
lezá rt teljes u zleti e vvel 
e s á tlágös 
föglálköztátötti 
le tszá muk áz utölsö  
lezá rt e vben legálá bb 1 
fö  völt, 

 nem rendelkeznek 
legálá bb 1 lezá rt teljes 
u zleti e vvel, de á lezá rt 
e v á rbeve tele e s 
me rlegfö ö sszege 
megháládjá á pröjekt 
ö sszkö ltse gvete se t 

Kötelező vállalások: 

 le tszá mtártá s 

 szeme lyi jellegu  
rá fördí tá sök nö vele se á 
megválö sulá st kö vetö  2 
e vben 

 A rbeve tel nö vekede s á 
megválö sulá st kö vetö  2 
e vben. 
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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 

 


