
       

  Tisztelt :feliratkozo_nev+Partnerünk:!

Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ rendkívüli hírlevelét. Reméljük hasznos információkat talál benne.

Tájékoztatás a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításáról

Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a BGA Zrt. a https://bgazrt.hu/tajekoztatas-kedvezmenyezettek-reszere/ oldalon, valamint a NIR belépő
felületén tájékoztatást tett közzé a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályok

vonatkozásában.

A tájékoztatás szövege az alábbiakban olvasható:

„Tárgy: tájékoztatás a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról
 
Tisztelt Kedvezményezett!
 
A támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseire tekintettel tájékoztatjuk, hogy a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési
támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő:
 

a)      2021. január 1-je elő� létrejö� és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban a támogato� tevékenység időtartama 2022. június 30. napjáig
meghosszabbodik, és ezzel egyidejűleg a beszámolási határideje 2022. július 30. napjára, illetve a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (FCA)
pályáza� kiírás keretében nyújto� támogatások esetében a támogatói okiratban meghatározo�ak szerint,
b)      2021. január 1-je és 2021. december 31-e közö� létrejö� támogatási jogviszonyokban a támogato� tevékenység időtartama 2022. december
31. napjáig meghosszabbodik, és ezzel egyidejűleg a beszámolási határideje 2023. január 30. napjára, illetve a Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap (FCA) pályáza� kiírás, továbbá a kistelepülési üzletek (KTÜ) támogatása felhívás keretében nyújto� támogatások esetében a támogatói
okiratban meghatározo�ak szerint módosul.

 
A jogszabályon alapuló határidő-módosítás a kedvezményezett számára automatikus. A kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének a
módosult beszámolási határidőt megelőzően is eleget tehet.
 
Ha a Korm. rendelet hatálybalépéséig, azaz 2022. március 23. napjáig, a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségét már teljesítette, vagy a
támogatott tevékenység – támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott – időtartama későbbi, mint az a) vagy b) pontban
meghatározott időpont, a fentiekben ismertetett hosszabbodást nem kell alkalmazni.
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a támogatási jogviszony egyéb irányú módosítására az Általános Szerződési Feltételekben, illetve az
Elszámolási Útmutatóban meghatározottak az irányadóak.
 
Munkájához további sok sikert kívánunk!
 
Budapest, 2022. március 30.
 

Üdvözlettel:
 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.”

EGYÉB
Civil szervezeti kereső

Új funkcióval bővült a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ honlapja. Együttműködés reményében akár ti is könnyedén rá tudtok
keresni a megyében tevékenykedő civil szervezetekre név, cím, irányítószám vagy településnév alapján. Az oldal IDE KATTINTVA tekinthető
meg.

  

  

https://bgazrt.hu/tajekoztatas-kedvezmenyezettek-reszere/
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/


Figyelem!

Továbbra is kérjük azokat a civil szervezeteket, akikhez nem jutnak el hírleveleink, küldjék meg számunkra a
civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címre az alábbi adatokat, hogy fel tudjuk venni adatbázisunkba:

-    Szervezet neve
-    Székhelye
-    Elnök neve
-    Szervezet elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám)

Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető
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