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Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület hírei
A Munkaszervezet december végi – január eleji ügyfélfogadási rendje
2008. december - 2009. január hónapban az alábbi ügyfélfogadási rend szerint
várjuk ügyfeleinket irodánkban személyesen (2457 Adony, Rákóczi u. 21. I.
emelet) vagy egyéb elérhetőségeinken (Krausz Marianna 20/252-70-20
krausz.marianna@mezofoldihid.hu
vagy
Tatár
Szilvia
20/441-02-46
tatar.szilvia@mezofoldihid.hu):
2008. december 8-12. között 8-16 óráig
2008. december 15-19. között 8-16 óráig
2008. december 22-23. között 8-16 óráig
2008. december 24-28. MUNKASZÜNETI NAPOK
2008. december 29-30. között 8-16 óráig
2008. december 31. - 2009. január 4. MUNKASZÜNETI NAPOK
2009. január 5. (hétfő) 8-16 óráig
2009. január 6. (kedd) 8-16 óráig
2009. január 7. (szerda) 8-18 óráig
2009. január 8. (csütörtök) 8-18 óráig
2009. január 9. (péntek) 8-18 óráig
2009. január 10. (szombat) 8-18 óráig MUNKANAP, ÚMVP III. tengely 4
intézkedésre vonatkozó támogatási kérelmek benyújtási határideje!!!!!
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Finisben az ÚMVP III. tengely 4 intézkedése
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
III. tengely 4 intézkedésének (turisztikai tevékenységek ösztönzése,
mikrovállalkozások fejlesztése, vidéki örökség megőrzése, falumegújítás és fejlesztés) aktuális információiról:
1. A www.mvh.gov.hu honlapon a fenti intézkedések végrehajtása érdekében
módosításra kerültek a korábban kiadott MVH közlemények, az új
közlemények: 135/2008, 136/2008, 137/2008, 138/2008. A támogatási kérelmek
beadási intervalluma a 2008. október 15. és 2009. január 10. közötti időszakra
módosul a kihirdetésre került 154/2008. (XI. 28.) FVM rendelet értelmében.
2. A támogatási kérelem F lapjának 2. pontjában az "Azonosítási információ"
adatokhoz a Mezőföldi Híd Helyi Akciócsoport pontos megnevezése és MVH
regisztrációs száma letölthető a www.mezofoldihid.hu honlap "Mezőföldi Híd
bemutatása" menüpont 2. alpontjában.
3. A teljes dokumentációt azonos tartalommal és mellékletekkel egy példányban
a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére kell - személyesen (2457
Adony, Rákóczi u. 21.) - benyújtani, valamint ugyanazon nappal az MVH
részére 1 példányban postai úton megküldeni.
4. Mind a 4 intézkedés vonatkozásában amennyiben a kérelmezett támogatási
összeg az 5.000.000,- Ft-ot meghaladja, a pénzügyi terv mellé üzleti tervet /
működtetési és fenntarthatósági tervet kell készíteni (a www.mhv.gov.hu
honlapról letölthető dokumentumok formájában) attól függően, hogy a
támogatási kérelmet benyújtó természetes személy, mikro-, kis- és
középvállalkozó VAGY települési önkormányzat, települési kisebbségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, nonprofit
szervezet.
5. Minden támogatási kérelmekhez 2 árajánlatot kell csatolni (építési
beruházáshoz, eszközfejlesztéshez egyaránt), melyeknek a legkisebb mennyiségi
egységekig tartalmaznia kell az anyagköltségeket, munkadíjakat stb. Az
árajánlatoknak forintban kell készülni, a nettó ár, áfa, bruttó ár feltüntetésével.
Az árajánlatok készítéséhez az Építési Normagyűjtemény és a Gépkatalógus ad
iránymutatást. Az árajánlatban meg kell határozni az árajánlat érvényességi
idejét.
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6. A támogatási kérelmek benyújtásához teljes tulajdoni lapot, valamint
ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot (helyszínrajz) kell mellékelni.
7. Mikrovállalkozásnak minősül: ha a foglalkoztatottak száma 10 főnél
kevesebb, valamint az éves nettó árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 2
millió eurónak megfelelő forintösszeg. A falusi turizmus tevékenységével
kapcsolatos részletes szakmai tájékoztató a www.fatosz.hu honlapon található.
8.Az intézkedésekkel kapcsolatosan további információ kérhető és egyeztetés
lehetséges az alábbi elérhetőségeken: Krausz Marianna 20/252-70-20 vagy
krausz.marianna@mezofoldihid.hu és Tatár Szilvia 20/441-02-46 vagy
tatar.szilvia@mezofoldihid.hu. A www.mezofoldihid.hu honlap „Letölthető
dokumentumok” menüpontjában a III. tengely 4 intézkedésével kapcsolatos
további hasznos, gyakorlati információk találhatóak.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat létrehozásának célja a vidékfejlesztésben
érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek,
szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és együttműködési
hálózatba szervezése és tevékenységük összehangolása a vidéki társadalmi –
gazdasági fejlődés, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony
felhasználása érdekében. A megalakulását szabályozó FVM rendelet 2008.
október 1-jén lépett hatályba. Fő feladatai az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. és IV. tengelyének intézkedéseinek végrehajtásával kapcsolatosak.
Az MNVH elnöke Glatz Ferenc, főtitkára Pásztohy András lett. Az elnökség 31
főből, a Tanács 171 főből áll. Az MNVH Tanácsának alakuló közgyűlésére
2008. december 2-án került sor, az FVM Színháztermében. A Tanácsba minden
Leader Helyi Közösség tagot delegált, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület delegáltja, Schmitsek József elnökségi tag lett. Az MNVH
rendszeréhez való regisztrációra a Helyi Vidékfejlesztési Irodákon keresztül van
lehetőség, valamint itt kaphatnak az érdeklődők további részletes felvilágosítást
a Hálózatról. Adonyi HVI: Délczeg Annamária Adony, Rákóczi u. 21. I.
emelet, adonyi@vkszi.hu. Dunaújvárosi HVI: Horváth Olívia Dóra
Dunaújváros, Vasmű út 39. I/105. dunaujvarosi@vkszi.hu
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