KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

III. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK
DOLOGI KIADÁSOK

Ingatlan üzemeltetés költségei;
Jármű üzemeltetés költségei;
Egyéb eszközök üzemeltetésének
költségei
(pl.
javítás,
karbantartás);
Adminisztráció költségei;
PR, marketing költségek;
Humán-erőforrás fejlesztésének
költségei;
Kommunikációs költségek;
Utazás-, kiküldetés költségei;
Szállítás költségei;
Munka-,
és
v é d ő ru h a,
védőfelszerelés költségei;
Szervezet - fejlesztés;
Egyéb beszerzések, szolgáltatások;
FOGLALKOZTATÁS
ÉS
ERŐFFORÁS KIADÁSOK

EMBERI

Bérköltség;
Megbízási díj;
Ösztöndíj;
Egyszerűsített
foglalkoztatás
költsége;
Folyamatos
vállalkozási
szerződés díja;
Ön k én t es
f og la lk oz t at ot t
költsége;
TÁRGYI ESZKÖZÖK,
JAVAK BESZERZÉSE

IMMATERIÁLIS

Tárgyi eszköz beszerzés;
Immateriális javak beszerzése.

MEGJELENT
A
TÁMOGATÁSÁRA

2012. NOVEMBER

CIVIL
SZERVEZETEK
MŰKÖDÉSI
CÉLÚ
VONATKOZÓ
PÁLYÁZATI
KIÍRÁS

A Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak
megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet a
civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás céljából.
A működési költség a projekteket- és szervezeteket megalapozó,
kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.
Pályázat benyújtására jogosultak azok az alapítványok,
egyesületek és szövetségek, amelyek:
regisztráltatják magukat az EPER-ben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer);
jogerős bírósági nyilvántartásba vételük legkésőbb 2011.
december 31-ig megtörtént.
A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legalább
250.000,- Ft, legfeljebb 4.000.000,-Ft. Az elvárt önerő mértéke
legalább 10%.
A támogatási időszakok Kollégiumonként eltérőek!
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az EPER rendszerben lehet benyújtani, Kollégiumonként eltérő időpontban,
2012. december 10-11. között!
A témában a Békés Megyei Civil Információs Centrum szervez
ingyenes tájékoztató fórumot a Békés megyei civil szervezetek
részére.
A rendezvény helye és ideje: Körösök Völgye Látogatóközpont
(Békéscsaba, Széchenyi liget),
2012. november 22. (csütörtök) 18:00
A pályázati kiírás az alábbi linken elérhető:http://civil.kormany.hu/
palyazati-kiirasok?nea-2013-egyseges-mukodesi-palyazat
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KÖZÖSSÉGI TEREK
EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK MEZŐBERÉNYBEN

Mezőberényben idén tavasztól őszig a helyi sportélet évszázados hagyományait és eredményeit ünnepelték. A „100 éves a mezőberényi sport”
rendezvénysorozat keretében sok egyéb program mellett emléktúrát,
horgászversenyt és kiállítást, szakosztályi emléküléseket is rendeztek.
A programsorozat megkoronázásaként a Mezőberényi Football Club szervezésében 2012. november 11-én ünnepélyes emléktábla avatására került sor. Mezőberény Város Önkormányzata és sportszerető polgárai
az első mezőberényi sportegyesület megalakulása centenáriumának állítottak emléket a Városi Sportpályán.

A LEADER - közösségi célú
fejlesztés intézkedés
keretében 2012-ben
8 db projekt
összesen
52 178 136 Ft
támogatásban részesült.

A tábla avatás mellett örömteli pillanat volt a megújult tribün birtokba vétele is. Az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap
LEADER – Közösségi célú
fejlesztések intézkedés keretében a pályázó települési
önkormányzat 7 millió forintot nyert a lelátó felújítására.
A támogatásnak köszönhetően, mely a beruházás nettó költségét fedezte,
a tribün teljes padozat és tető cseréje, valamint a beton felépítmény javítása és a külső burkolati elemek helyreállítása is megvalósult a szezon
kezdetre.
HALÁSZ ISTVÁNRÓL KAPTA NEVÉT AZ ÚJ CSÓNAKHÁZ
Halász Istvánról, a tavaly elhunyt kiváló testnevelő tanárról nevezték el A
november elején átadott gyomaendrődi csónakházat. A Hármas-Köröstől
mintegy 200 méternyire lévő, korábban használaton kívüli épület
felújítása a helyi Körös Kajak SE nevéhez köthető. A látványos fejlesztést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a LEADER – Közösségi célú fejlesztés jogcím keretében 7 millió Ft-tal támogatta.

- A projekt elsődleges célja a csónaktárolás lehetőségének megteremtése
volt, közel a Hármas-Köröshöz, így a folyó, mint természetes vízi út lehetőségeit jobban, gyakrabban kihasználhatják a sportolni vágyók a szabadidős
előtte...
és versenyszerű evezőssportok gyakorlásánál, kenutúrák és a sárkányhajózás alkalmával. A beruházás 4 hónap alatt készült el a gyomaendrődi Tótkaép Építőipari Kft. közreműködésével – mondta Gellai Imre, az egyesület elnöke.
Storcz Botond a megnyitón elismerően szólt a Körös Kajak SE sikereiről. A kajak-kenusok szövetségi kapitánya kijelentette: az elmúlt évek munkáját, teljesítményét látva a klub megérdemelte az új épületet.
A tavaly elhunyt Halász István a helyi sportélet meghatározó szereplője volt
évtizedeken keresztül. A testnevelő tanár generációkat oktatott atlétikára,
tornára, úszásra, több mint 20 éven keresztül szervezett kenustúrákat. A
névadó özvegyét ifj. Tótka Sándor, ifjúsági olimpiai-, világ- és Európa-bajnok
kajakos köszöntötte az eseményen.
Forrás: hir6.hu
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utána...

KÖZÖSSÉGI TEREK
MEGÚJULT A CSABACSŰDI MŰVELŐDÉSI HÁZ
2012. november 7-én, ünnepélyes keretek között, a helyi citera szakkör és
néptánc csoport bemutatójának kíséretében adták át a közönségnek a
felújított Művelődési Házat Csabacsűdön.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap LEADER – Közösségi
célú fejlesztés keretében támogatott projekt közel 7 millió Ft támogatásban részesült. A forrás a beruházás nettó költségét fedezte, a fizetendő
áfát a pályázó települési önkormányzat önerőből biztosította.
Az elnyert támogatnak köszönhetően az épület előtt új térkő burkolat
kiépítése és külső homlokzatfestés valósult meg, a belső előtér új padló és
falburkolatot kapott, teljes belső festésre sor került, valamint több belső és
valamennyi külső nyílászáró cseréje is megvalósult a belső födém szigetelése mellett. Ez utóbbi két fejlesztéstől az intézmény fenntartási költségeinek jelentős csökkenésében is bíznak a helyi vezetők.
Molnár József, a község polgármestere kiemelte, az előtérben továbbra is
látható Cs. Pataj Mihály Földosztás c. festménye, mely a helyiek számára
különös fontossággal bír, hisz csabacsűdi embereket ábrázol.
Az ünnepi eseményen jelen volt Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára és Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője is.
Az államtitkár köszöntőjében kiemelte, az ország megújításának alappillére a vidék fejlesztése. A sajtó kérdéseire válaszolva Halász János kitért arra
is, jelenleg az ország mintegy 1000 kistelepülésén van folyamatban a
csabacsűdihez hasonló fejlesztés, melyek célja, hogy az aktív helyi közösségek összejövetelei, programjai számára kulturált és jól felszerelt tereket
biztosítsanak. A vidéki települések infrastrukturális fejlesztéséhez az utak
állapotának javítása, a közintézmények korszerűsítése és a közművesítés
bővítése mellett ezeknek a közösségek komfort érzetét javító beruházásoknak is óriási jelentőségük van abban, hogy a települések növelni tudják
lakosságmegtartó erejüket – tette hozzá.
Dankó Béla szintén a közösségi terek fontosságát hangsúlyozta, hiszen
működésük révén a helyi lakosság összetartozás érzése, identitástudata is
erősödik.
A felújított Művelődési Ház nemcsak a helyi iskola rendezvényeinek és a
civil szervezetek rendszeres programjainak biztosít teret, de néhány nonprofit szervezetnek „otthona” is. A projekt keretében szintén megújult
irodák a Nyugdíjas Klub és a Csabacsűdi Szlovákok Köre napi működését is
segítik.

A LEADER - közösségi célú
fejlesztés intézkedés
keretében 100%-os támogatási intenzitás mellett
igényelhető
fejlesztési forrás.

NOVEMBER 30-RA MÓDOSULT A FALUMEGÚJÍTÁSI ÉS VIDÉKI ÖRÖKSÉG
MEGŐRZÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE!

A Magyar Közlöny 2012. november 9-én megjelent számában kihirdetett 113/2012. (XI.9.) VM rendelet több ponton módosította a falumegújítás-és fejlesztéshez igényelhető támogatásokról szóló és a vidéki
örökség megőrzéséhez igényelhető források felhasználására vonatkozó
102/2012.
(X.1.)
és
103/2012.
(X.1.)
VM
rendeleteket.
A módosítások között egyebek mellett szerepel, hogy a támogatási kérelmeket legkésőbb
2012. november 30-ig kell benyújtani!
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LEGFRISEBB
INGYENES TRÉNINGEKET SZERVEZ A CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE
A Civil Szervezetek Szövetsége marketing-kommunikációs és menedzsment
témában indít képzéseket azon vállalkozók, civil szervezetek és magánszemélyek részére, akik gasztronómiai vagy kézműves hagyományok ápolásával foglalkoznak, vagy tervezik ezen tevékenységek beindítását.
A 3 napos programok révén a résztvevők képesek lesznek kidolgozni saját termékük, egyesületük, cégük, üzletük marketingkommunikációs és PR stratégiáját,
megismerik a menedzsment szemléletű gondolkodást, a menedzsment eszköztárát és módszereit (pl. prezentálás, döntés-előkészítés, tárgyalástárgyalástechnika stb.).
A tréningekre a Körösök Völgye Akciócsoport valamennyi településéről várják a jelentkezőket.
Marketing - kommunikáció tréning (3x8 óra)
2012. november 28.
2012. december 5.
2012. december 12.
Helyszín: Panoráma Wellness Hotel, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84. (0365/36/B/1 hrsz.)
Menedzsment tréning (3x8 óra)
2012. december 4.
2012. december 11.
2012. december 13.
Helyszín: Panoráma Wellness Hotel, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84. (0365/36/B/1 hrsz.)
A képzések az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER terve keretében valósulnak meg, így az
azokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Bővebb információ Szatmári Júliától kérhető a 06-70-424-0824-es telefonszámon vagy a
civilszovetseg@globonet.hu email címen.
Regisztrálni a www.civilszovetseg.hu címen elérhető weboldalon lehet.

KONZULTÁCIÓVAL EGYBEKÖTÖTT TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2012. december
17-én (hétfő) du. 15 órától konzultációval egybekötött fórumot tart a
munkaszervezet békéscsabai ügyfélszolgálati irodájában.
Téma: a támogatott projektek megvalósítása és a kifizetési kérelmek benyújtása (formanyomtatványok, csatolandó mellékletek, típushibák, egyéni kérdések megválaszolása stb.).
A fórumon való részvétel minden kedvezményezett és érdeklődő számára ingyenes!
ÜGYFÉLFOGADÁS:
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

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe
beruházó Európa
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Hétfő:
8.00—16.00
Kedd:
8.00—16.00
Szerda:
8.00—16.00
Csütörtök:
8.00—18.00
(16 órától előzetes
Időpont egyeztetés alapján)
Péntek:
8.00—16.00

