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Turisztikai tevékenységek ösztönzésére hamarosan pályázati lehetőség nyílik
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott Turisztikai tevékenységek
ösztönzése jogcímre támogatási kérelmet nyújthatnak be az 5000 fő lakosnál kisebb települések
önkormányzatai, civil szervezetei, mikro-, kis- és középvállalkozások, természetes személyek, egyházak
szálláshely-fejlesztésre, valamint különböző, szálláshelyhez nem kötődő turisztikai tevékenységek
fejlesztésére.
Figyelem! A városi ranggal rendelkező települések, úgymint Adony, Rácalmás és Pusztaszabolcs nem
jogosult települések!
A támogatási kérelmet VÁRHATÓAN 2013. október 15. és november 15. között lehet benyújtani!
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület működési területén 25 millió forint az igényelhető összeg
felső határa.
Támogatás vehető igénybe
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások
kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez,
szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület);
b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó
szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához,
már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik
fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete
szerinti parti települések (2. célterület),
Figyelem! Az 1.célterület és 2. célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag természetes
személy és mikro-, kis- vagy középvállalkozás jogosult.
c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés
c) pont 2. alpont szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és
kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület);
Figyelem! A 3. célterület esetében a támogatás igénybevételére mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy jogosult.

d) szálláshelyhez nem kötődő:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
Figyelem! A támogatás igénybevételére kizárólag természetes személy, őstermelő és egyéni vállalkozó
jogosult.
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
Figyelem! A támogatás igénybevételére az az ügyfél jogosult, aki a fejlesztéssel érintett területen
vadászatra jogosult.
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez
(4. célterület).
A támogatás mértéke, ha az ügyfél
a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú
tevékenységet folytató nonprofit szervezet és a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az
összes elszámolható kiadás 65%-a, ha a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az
összes elszámolható kiadás 60%-a.
b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az
összes elszámolható kiadás 100%-a

Októbertől elektronikusan kell építési naplót vezetni

Október elsejét követő kivitelezések esetében
elektronikusan kell az építési naplót vezetni. Az
új internet alapú alkalmazás segíti a
szabályoknak megfelelő építési napló vezetését.
Akik 2013. október 1 -je előtt már papíron
kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon be
is fejezhetik.

Egy építési beruházáshoz a több papír alapú napló helyett csak egy elektronikus építési napló fog tartozni,
mely könnyen olvasható és a módosítások, javítások követhetőek lesznek. Megszűnik a kivitelezés
megkezdéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség és tudomásul vételi eljárás is. Az építtető és a
fővállalkozó, kivitelező irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatai egyszerűsödnek. A kivitelezés
teljes folyamata nyomon követhető és távolról is figyelemmel kísérhető az egyes építkezések készültségi
foka vagy az épp folyó építési tevékenységek.
Az internetes alkalmazás számítógépet és internet kapcsolatot igényel. Nem szükséges semmilyen
programot megvásárolni, sem telepíteni hozzá. Átmeneti internet-hozzáférés hiányában pedig lehetőség
van offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetésre is, maximum 3 naponkénti kötelező internetes
feltöltéssel.
Az E-építésinaplóval kapcsolatos további tudnivalók az alábbi linken megtalálhatóak:
http://www.e-epites.hu/e-epitesi-naplo

Felhívás - Akkreditált falusi vendéglátó képzésre

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
akkreditált falusi vendéglátó képzést indít

A képzés célja : szakmai felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként tanyagazdaságot,
farmgazdaságot működtető magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások számára.
A képzés célcsoportja: a falusi vendégfogadók, a falusi turizmus, mint szolgáltatói tevékenység iránt
érdeklődők akik most tervezik bekapcsolódásukat a vendégfogadásba, vagy szeretnék ismereteiket
elmélyíteni. Ők lehetnek kezdő falusi vendéglátók , ÚMVP nyertes falusi szállásadók, vidéki szolgáltatók,
tanyagazdaságot és farmgazdaságot működtető magánszemélyek, őstermelők, kis- és mikro vállalkozások
vezetői, munkatársai.
A képzés várható kezdő hónapjai: 2013. november, december, január ( vidéki helyszínenként változó)
A képzés várható időtartama: 60 óra 3 x 2 alkalom (péntek és szombati napokon) , 09-17 h között
A képzés vidéki helyszínei: Heves megye , Hajdú- Bihar megye, BKK megye, Csongrád megye, Békés megye,
Zala megye, Vas megye, GYMS megye.
A képzési helyek kijelölése folyamatban, várhatóan a megyeszékhelyeken.
A képzés formája: Hétvégi előadások és gyakorlati foglalkozások
Bizonyítvány:
A hallgatók az akkreditált képzés végén tanúsítványt t kapnak, amelyet elfogadnak EMVA és LEADER-es
pályázati támogatásokat nyertek számára előírt képzettségnek.
A jelentkezési lap letölthető a FATOSZ internetes oldaláról: www.fatosz.hu
A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre szükséges visszaküldeni 2013. október 7 –ig:
agroturizmus@t-online.hu

Magyarországi Falumegújítási Díj 2013 pályázat

Pintér Sándor belügyminiszter és Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter közösen meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj
2013 pályázatot.

A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“ azokat a
települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési
munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a falumegújítást
végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön.
A kiírás – amelynek mottója „Jobban élni” – célja az is, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább
méltó módon képviselheti hazánkat az „Európai Falumegújítási Díj” pályázaton.
A pályázatok beküldési határideje: 2013. október 18.
Az idén ötödik alkalommal meghirdetésre kerülő „Magyarországi Falumegújítási Díj” pályázat ezúttal is az
„Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és
Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki.
A magyarországi pályázatnak – a hazai falufejlesztési tevékenységek elismerése mellett – az is célja, hogy
kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai
megmérettetésen. A honi versengés mottója és követelményei alapvetően megegyeznek az európaival, hogy
az adott szempontok szerinti legkiválóbb hazai település mutatkozhasson be a nemzetközi porondon.
A pályázat mottója arra vonatkozó jelzés, hogy a "gyorsabbra, magasabbra, nagyobbra" jellegű mennyiségi
célok csak ritkán lehetnek a falusi települések sikerének receptjei. Sokkal inkább az életminőség javulása kell,
hogy a vidéki települések mindennapjainak célja legyen.
A mottónak megfelelően a pályázatok értékelése a megtett fejlődési útra, a kiinduló helyzettel összevethető
javulásra fog irányulni, abban az értelemben, hogy "jónak lenni jó, jobbá válni még jobb".
Kiemelt szempont a pályaművek elbírálása során, hogy a bemutatkozó települések fejlesztései feleljenek meg
a Településfejlesztési füzetek különszámaként minden falunak eljuttatott “Irányelvek az európai falvak és
vidéki térségek fenntartható fejlődéséért“ dokumentumban foglaltaknak.
A pályázatról részletesebben az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.umvp.eu/node/587368

Tájékoztató önkormányzatok számára

A települési önkormányzatok 2013. július 1-től csak akkor részesülhetnek európai uniós forrásokból támogatásban,
amennyiben a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő helyi esélyegyenlőségi programot készítenek.

A fenti előírást az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 31. §-a rendezi az alábbiak szerint:
„(1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat)
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek,
valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési
terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi
esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes
szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program
és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási
esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek
összhangjáról.
(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján
nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek
megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből,
az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet,
ha a társulást alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő,
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.”
A Törvény 64/A. §-a alapján a fenti rendelkezések alkalmazása egységesen 2013. július 1-jétől szükséges.
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a alapján „A települési önkormányzat a helyben szokásos módon
közzéteszi az általa elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot, valamint soron kívül megküldi a TKKI
számára, mely azt honlapján közzéteszi.”
Tekintettel arra, hogy a programokat a TKKI, azaz a Türr István Képző és Kutató Intézet honlapján kötelező
közzétenni, így a 2013. július 1-jét követően benyújtott kérelmek kapcsán az MVH a honlapon elérhető
esélyegyenlőségi programokat ellenőrzi, így az ügyfelekre nézve nem jelent plusz benyújtási kötelezettséget.

Megjelentek az EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények
2013. augusztus 1. - december 31. közötti elszámolásra
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához, vidéki örökség megőrzéséhez, mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére,
falumegújításra és –fejlesztésre illetve a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
kifizetésének igényléséről a közlemények és a kifizetési kérelmekhez tartozó formanyomtatványok
letölthetők az egyesület honlapjáról a www.mezofoldihi.hu „EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó
nyomtatványok” menüpontból.
110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről
111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről
112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
FIGYELEM! Kifizetési kérelmet kizárólag elektronikusan, az MVH által üzemeltetett felületen keresztül
lehet benyújtani!
A kifizetési kérelmek benyújtásának módja ügyfélkapun keresztül:
1. Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfél (egyéni vállalkozó, őstermelő,
magánszemély), aki maga nyújtja be a kérelmet.
2. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél (gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyházi jogi
személyek, önkormányzatok), aki más természetes személy meghatalmazását követően, a meghatalmazott
útján nyújtja be a kérelmet.
Az elektronikus felületet használatához tehát szükség van olyan természetes személyre, aki
-rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel (okmányiroda által a www.magyarorszag.hu használatához kiadott
felhasználó név és jelszó), továbbá
-magánszemélyként rendelkezik MVH regisztrációs számmal (ha valaki önmaga nem igényel támogatást,
akkor elegendő támogatást nem igénylő, pénzügyi kapcsolat nélküli regisztrációs is)
Fontos, hogy az MVH-nál regisztrált adatoknak meg kell egyezniük a személyi adat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal!
Aki nem természetes személyként nyert támogatást és még nem adott meghatalmazást az MVH-nál
elektronikus ügyek intézésére, annak első lépésben a meghatalmazás kiállításához szükséges jelszót kell
igényelnie a támogatást elnyert szervezetnek. Az ehhez szükséges nyomtatvány a G946 jelszóigénylő
adatlap, mely letölthető az egyesület honlapjáról a www.mezofoldihi.hu „EMVA kifizetési kérelmekhez
tartozó nyomtatványok menüpontból”.
Ha olyan magánszemélyt akar meghatalmazni, aki még nem rendelkezik MVH regisztrációs számmal, akkor
a magánszemélynek G001-es nyomtatványon kell kérnie a nyilvántartásba vételt. A nyomtatvány
letölthető a Letölthető pályázati dokumentumok "Regisztrációs lapok" menüpontból.
Ha ezen magánszemélynek még nincs ügyfélkapus hozzáférése, akkor az Okmányirodákban igényelhet
felhasználói nevet és jelszót.

A szervezet nevére szóló MVH által kiadott jelszó és a magánszemély nevére szóló MVH által kiadott
regisztrációs szám és ugyanezen
személynek
okmányirodai
név és jelszó rendelkezésre
35/2013.
(V.22.) kiadott
VM rendelet
rövidfelhasználói
ismertetése
állásakor lehet kizárólag az elektronikus felület használatával meghatalmazást készíteni a szervezet
ügyeinek
az elektronikus
ügyintézéséhez.
2.A támogatás
igénybevételének
általános feltételei
2. § (8) Kizárólag az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti
Felhívjuk
szívesilletékességi
figyelmüket,területén
hogy azmegvalósuló
elektronikustevékenységek
felület a Mozilla
Firefox böngészőre lett kifejlesztve.
LEADER HACS
támogathatóak.
Más
böngészőkkel
előfordulhat
hibás megjelenítés.
(9) Egy
pályázat kizárólag
egy LEADER
HACS illetékességi területén megvalósuló projektre irányulhat
Az
keresztül történő
benyújtás
során
kifizetési
kérelem
(10)Ügyfélkapun
A pályázat benyújtására
nyitva álló
időszakban
egy aügyfél
legfeljebb
háromformanyomtatványait
pályázatot nyújthat be,a
rendelkezésre
bocsátott
elektronikus
felületen
kell
kitölteni,
a
csatolandó
dokumentumokat
pedig
amelybe nem számít bele az újabb pályázat benyújtásának napjáig visszavont, illetve az újabb pályázat
elektronikusan,
szkennelés
útján előállított
jpg, doc)
kell csatolni
az elektronikus
benyújtásának napjáig
jogerősen
elutasítottformában
pályázat. (pl.
Egy pdf,
pályázat
egy LEADER
Intézkedési
Tervben
kérelemhez.
meghatározott intézkedésre, azon belül azonban több tevékenységre irányulhat
Az
ügyintézői
felületenkiadás
elkészített
meghatalmazás
4. elektronikus
§(4) A jóváhagyott
elszámolható
nem haladhatja
meg egy megfelelően aláírt példányát el kell
juttatni
az ügyfél lakóhelye/székhelye
illetékes amegyei
MVH kirendeltséghez. Csak a
a)a Gépkatalógusban
beazonosítható tételekszerint
vonatkozásában
Gépkatalógus,
meghatalmazás
MVH
általi
jóváhagyását
követően
–
melynek
megtörténte
ügyintézői
felületen a
b)az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható aztételek
vonatkozásában
meghatalmazás
ellenőrizhető – lesz lehetőség a kifizetési kérelem benyújtására.
az ÉNGY szerintikezelésnél
referenciaárat.
(5) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja
alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás
(6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a pályázatához vagy a
kifizetési Falumegújítás
kérelméhez, a támogatásra
csak- olyan
árajánlat
alapján jogosult,
amely határideje
és fejlesztés
kifizetési
kérelmek
benyújtásának
b)e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki, és
c)tartalmazza
ca)az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,
FIGYELEM!
kiadási tétel
adatait,alapján, a falumegújítás és -fejlesztés jogcím keretében nyerteseknek
Acb)a
102/2012.
(X.1.)műszaki
VM rendelet
cc)a
kiadási
tétel
mennyiségét
és mértékegységét,
hamarosan lejár a kifizetési kérelem
benyújtásra rendelkezésre álló idő, az alábbiak szerint:
cd)a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, vagy az az árajánlatból
Amegállapítható,
támogatási rendelet 4. § (13) bekezdése értelmében -a Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérőence)a
kiadásia tétel
pénznemét,
amennyiben
az forinttól
eltérő,hat hónapon belül köteles a támogatási
az ügyfél
támogatási
határozat
közlésétől
számított
cf )az ajánlattevő
aláírását, –valamint
határozatban
jóváhagyott
és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások
cg)az árajánlat
kiállításának
dátumát.összeg legalább 10%-ával elszámolni.
összegével
csökkentett
– támogatási
árajánlat
esetén a foglaltaktól
(6) bekezdéseltérően
c) pont cfa) alpontja
szerinti
követelményt
nem kell
A(7)Elektronikus
Vhr. 25. § (2)
bekezdésében
műveletet
a támogatási
határozat
közlésétől
alkalmazni,
azonban,
ha
az
árajánlattevő
az
ajánlatát
elektronikus
levélben
adta,
mellékelni
kell
számított két éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb 2014. december 31-ig.
az elektronikus levelet és az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a (6) bekezdés a)–b)
pontjában és a c) pont ca), cb), cc), cd), ce), cg) alpontjában meghatározott követelménynek.
Webáruházból
letöltöttkérelem
árajánlatbenyújtására
esetén a (6) nyitva
bekezdés
pont ca),
cf )augusztus
és cg) alpontja
szerinti
A következő kifizetési
álló c)
időszak
2013.
1.- 2013.
december 31
követelményt nem kell alkalmazni. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza
a webáruház honlap címét.
(8)Amennyiben az árajánlat a (6) és (7) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél
támogatásra nem jogosult.
5. § (1) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a helyben biztosítandó közfeladatok
keretében
gázhálózat, az elektromos hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezető
rendszer, a tűzi-víz vezetékek, a tűzi-víz tárolók, az utak, a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi
létesítmények, a hulladékkezelő,
az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére, létrehozására.
(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást
a) az egészséges ivóvízzel való ellátásra,
b)az óvodai nevelésre és az általános iskolai oktatásra és nevelésre,
c)az egészségügyi és a szociális alapellátásra,

Meghívó az I. Magyar Sajtmustrára

Szeretettel várjuk az I. Magyar Sajtmustrára,
Nagyegyházára, 2013. október 12-én a KKASE Sajtkészítők Egyesülete szervezésében!
Sajtimádók, Sajtmesterek, Séfek, Sajtósok, Serény
háziasszonyok és házigazdák! Kicsik és nagyok!
Ismerjék meg hazánk sajtjait!

Szeretettel várjuk sajtkészítőként (ingyenes megjelenés, sajtverseny, árusítási lehetőség) és szeretettel várjuk
látogatóként (ingyenes belépés, a magyar sajtkészítők sajtjainak színes palettája, programok)!
Neves szakmai zsűri által vezetett sajtversenyre készítsék a sajtokat!
Jelentkezési lap - megjelenésre
Sajtnevezési lap
A sajtverseny nevezési lapját és a jelentkezési lapot a sajtkeszitokegyesulete@gmail.com címre várjuk 2013.
október 1-jei határidővel.
További információ: Szlanyinka Edina 30/967-1437
A Kis- Közép- Agrárvállalkozók Sajtkészítők Egyesülete, felkarolva a magyar sajtkészítőket, egy olyan program
lehetőséget kíván nyújtani az I. Magyar Sajtmustrával mind a termelők mind pedig a lakosság számára, amely
közelebb hozza az embereket a gasztronómiához, a magyar sajtkultúrához.
A sajtkészítés szereplői megismerhetik egymást és egymás termékeit, hozzájárulhatnak a helyi
kezdeményezések sikeréhez. A sajtmesterek szakmaiságát erősíti összefogásuk által; egyúttal ez egy
ösztönzés is arra, hogy egy igényes, jól megszervezett bemutatkozás lehetőségével közvetlen kapcsolatot
teremtsenek a fogyasztókkal, és bemutathassák minőségi kézműves tejtermékeiket. Ez a garancia arra, hogy
az odalátogatók egy valódi kulináris élménnyel térnek majd haza.
Az esemény vidéki helyszínen, a nagyegyházi Hangistállóban, az egykori Batthyány grófok birtokán, ötszáz
négyzetméter alapterületű, több mint száz éves istállóépületben kerül megrendezésre.
Az I. Magyar Sajtmustrán az odalátogatók nemcsak vásárolhatnak a sajtokból, hanem minősíthetik is azokat
(a Mustra legjobb sajtja, a Mustra legjobb sajtkészítője, a Mustra leglátványosabb sajt-tálja, a Mustra
legszebb standja…), emellett a gyerekeknek kialakítunk egy alkotó sarkot, a felnőttek kipróbálhatják
vajköpülést és megnézhetik a sajtkészítést.
Helyszín: H-2063 Óbarok-Nagyegyháza, hrsz:4004/20 (Budapest központjától 45km-re)
www.kkaosze.hu
Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete

Megvalósult térségi fejlesztések (EMVA)

Új játszóteret avattak Hantoson. A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület az EMVA III. tengely 4. körében
Falumegújítás és -fejlesztés jogcím keretében „Játszótér építésre” 4 996 463 Ft támogatási összeget nyert el.
Az új játszótér avatásán a nemzeti színű szalagot Fischer József, a falu polgármestere, Bolye Ferenc, a Hantosi Faluvédő
és Kulturális Egyesület elnöke és Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ügyvezetője vágta át. Beszédet
mondott Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere, mint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnöke.
A támogatás keretében nyolc darab, fából készült korszerű játékelemet helyeztek el Hantos faluközpontjában. A
teljeség igénye nélkül a következő játszótéri elemek kerületek kihelyezésre: kisvonat, lépegető, libikóka, kéttornyos
vár, babaház, hinta állvány...stb. Kiépítésre került továbbá a fogyatékkal élő gyermekek mozgását, fejlesztését szolgáló
nyújtó amőba és rugós kutya játszótéri eszköz is. A fejlesztésnek köszönhetően közcélú szabványoknak megfelelő
játszótérrel bővült a település.

Kötelező arculati elemek!

Tájékoztatjuk, hogy 2012. augusztus 15-én megjelent a 97/2012 (VIII.15.) IH Közlemény "A Darányi Ignác Terv Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és
nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről" címmel. Ennek értelmében az EMVA által társfinanszírozott, azaz a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból támogatott projektek, beruházások esetén új arculati
elemeket kell használni.
Az arculati kézikönyv és a kapcsolódó vektorgrafikus állományban letölthető file-ok elérhetők az Egyesület honlapján.
Az EMVA keretében támogatott projektgazdáknak a beruházás helyszínén vagy a beruházással érintett eszközökön
legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig meg kell jeleníteniük a támogatás forrását.
A támogatás összegét a támogatási határozat meghozatalának évének január 1-jei árfolyamával szükséges számolni
a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 9.§ (7)-(8) bekezdésében meghatározottak alapján.
Infrastrukturális és építési beruházás esetén, ha a megítélt támogatás összege az 500 000 euro-t nem meghaladja meg
kis projekttáblát (A1) kell kihelyezniük a kedvezményezettnek.
Eszközbeszerzés esetén az infrastrukturális fejlesztéseknél alkalmazandó projekttáblák adataival megegyező, A4
méretű matrica elhelyezése szükséges. Amennyiben ilyen méretű matrica elhelyezése az eszköz méretétől függően
nem lehetséges, az eszközök tárolási helyén ún. kis projekttáblát szükséges kifüggeszteni.
Rendezvények esetén szintén az infrastrukturális fejlesztéseknél alkalmazandó projekttáblák adataival megegyező, A4
méretű tábla elhelyezése szükséges.

Amennyiben az elnyert támogatás valamilyen szolgáltatás nyújtására irányul (pl.: képzés, konferencia), akkor a
kedvezményezettnek a projekt kapcsán a plakátjain, meghívóin, programfüzeteiben, az esemény helyén a bejáratnál
kiállított fogadó tábláin valamint a bemutatott prezentációk végén, egyéb kiadványokon, szórólapokon, szakmai
tanulmányokban stb. kötelezően szerepeltetni kell az arculati elemeket.

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
A munkaszervezet irodájának címe: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.
Telefon: 25/252-752
Fax: 25/252-752
Email: info@mezofoldihid.hu
A munkaszervezet ügyfélfogadása telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján!
Kulcs, 2013. szeptember 30.

2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

