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Tisztelt Érdeklődők! 

Szeretettel köszöntjük, a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete által 

kiadott HÍRLEVÉL olvasótáborában. 

 

Egyesület működése 

 

Munkaszervezeti irodánkban folyamatosan várjuk ügyfeleinket. A nyertes projektek 

megvalósításával, vagy a megjelenő új felhívásainkkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak 

bátran munkatársainkhoz. 

 

Helyi felhívásainkkal kapcsolatos tájékoztató fórumot tartottunk 2020.06.30.-án 

Berettyóújfaluban. Kiss Gáborné munkaszervezet vezető köszöntötte a megjelenteket, s 

elmondta, hogy a felhívásainkra 239 pályázat érkezett be összesen, amelyből 166 db a nyertes 

projektek száma. Az elmúlt hetekben minden nyertes pályázó részére kiküldésre került a 

támogatói okirat.  

A támogatói okirattal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon fontos az ügyfélkapuba és 

cégkapuba történő belépés, mert a támogatói okirat kézhezvételét követően 30 napon belül 

tartós tárba kell a dokumentumot helyezni és célszerű kinyomtatni.  

Először Szutor Dóra ismertette a változás bejelentésekkel kapcsolatos tudnivalókat és az 

eddigi gyakorlati tapasztalatokat. Leggyakrabban a mérföldkövek számát és dátumát 

módosítják a pályázók. A Helyi Felhívások legalább 1 és legfeljebb 2 mérföldkő tervezését 

engedélyezik, így erre figyelni szükséges.  Változás bejelentésekor fokozottan kell figyelni, 

hogy a módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvető célját és továbbra is teljesülnie 

kell a jogosultsági feltételeknek. A változás bejelentés benyújtása előtt célszerű a helyi 

felhívást átnézni, azon belül is kiemelt figyelmet szükséges fordítani az egyéb elvárások és a 

tartalmi értékelési szempontok bekezdésre.  

Ezt követően Kiss Gáborné a kifizetési kérelemmel kapcsolatos tudnivalók ismertette. 

Elmondta, hogy a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül be kell 

nyújtani a megítélt támogatás legalább 10%-ának (minimum 200 E Ft.) felhasználását igazoló 

kifizetési kérelmet (továbbiakban: KK). (Egyszeri elszámolásra ez nem vonatkozik.) A KK lehet 

időközi (mérföldkőhöz kötődő, mérföldkövek közötti) és záró.  

Az Egyesületnek 2 felhívása van jelenleg társadalmasítás alatt. A megjelenés előtt álló 

pályázati felhívások is ismertetésre kerültek Jakab Noémi által.   
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Az előadásokat követően a megjelentek feltehették az elhangzottakkal kapcsolatban 

kérdéseiket.  

A fórum zárásaként megköszöntük a megjelentek megtisztelő figyelmét, elmondtuk, hogy 

továbbra is kérdés esetén kereshetik a munkaszervezet dolgozóit személyesen az irodánkban, 

valamint a megadott telefonos és email elérhetőségeinken.    

 

Pályázati hírek: 

2020. augusztus 2-től két új felhívásunkra lehet támogatási kérelmet benyújtani.  

1. 

„Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása” című, VP6-19.2.1.-11-6-20 

kódszámú helyi felhívásra. 

2. 

„Helyi életminőség javítását célzó fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-11-7-20 

kódszámú helyi felhívásra. 

A részletes pályázati felhívás és útmutató megtalálható: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 

 

Nemzetközi pályázat 

 

Továbbra is várjuk a térség helyi értékeit. Várjuk azokat a vállalkozásokat, amelyek szívesen 

együttműködnek Egyesületünkkel ebben a projektben! 
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Egy kis ízelítő helyi értékeinkből: 

Berekböszörmény Református templom 

 

 

 

Biharkeresztes, Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület 
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Nagyrábé, Kocsányos tölgy a Füsti kastéllyal 
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A térségben hamarosan megrendezésre kerülő rendezvények meghívói: 
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Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 08:00-13:00 óráig. 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-csütörtök: 7:30-15:00 óráig. 

Munkaszervezeti iroda címe: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25. sz. 

 

Munkatársaink: 

  

       Kiss Gáborné 

Tel.: 06 30 298 1234, 

E-mail: kiss.gaborne@bsve.hu 

Jakab Noémi 

Tel.: 06 30 330 8430, 

E-mail: jakab.noemi@bsve.hu 

Szutor Dóra 

Tel.: 06 30 298 6567E-mail: szutor.dora@bsve.hu 
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