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HATÁRIDŐNAPLÓ

Civil Információs Centrum Cím elnyerésére
irányuló pályázatok benyújtása 2012. április
30-ig;
Működési célú pályázatok benyújtása civil
szervezetek
számára
2012. május 2-8-ig;
Előtte 2011. évi beszámolók letétbe helyezése és EPER regisztráció;
„A vidéki Európa” - Fotópályázatra pályaművek
és nyilatkozatok benyújtása 2012. május 2-ig;
Kifizetési kérelmek benyújtása a LEADER, a
Falumegújítás-és fejlesztés, a Vidéki örökség
megőrzése, a Turisztikai
tevékenységek ösztönzése és a Mikrovállalkozások fejlesztése
jogcímekre 2012. május 31-ig.

2012. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI
CÉLÚ TÁMOGATÁSÁRA
A Nemzeti Együttműködési
Alap Kollégiumai (Nemzeti
összetartozás Kollégium; Új
nemzedékek jövőjéért Kollégium; Mobilitás és alkalmazkodás
Kollégium; Közösségi környezet Kollégium; Társadalmi felelősségvállalás Kollégium) pályázatot hirdetnek 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
tevékenysége feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.
Pályázat benyújtására jogosultak azok az alapítványok, egyesületek és szövetségek, amelyek:
regisztráltatják magukat az EPER (Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben);
nyilvántartásba vételük 2011. december 31-e előtt
megtörtént;
a Civil törvény 30.§ - ának megfelelően 2011. évi
beszámolójukat letétbe helyezték.
A támogatás összege legalább 250 000 Ft, legfeljebb
5 000 000 Ft, az elvárt önerő mértéke 10%.
Figyelem! A támogatási időszakok Kollégiumonként változóak!
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az EPER
rendszerben lehet benyújtani, Kollégiumonként eltérő
időpontban, 2012. május 2-8. között!
Pályázati kiírás és bővebb információ a
www.civil.kormany.hu és a www.wekerle.gov.hu weboldalakon.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS és HÁLÓZATÉPÍTÉS

PÁLYÁZAT CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM CÍM ELNYERÉSÉRE
A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Civil Információs Centrum
cím pályázatot hirdet civil szervezetek számára 2012 - 2014 időszakra.
A Civil Információs Centrumok megyei hálózatában résztvevő civil
szervezetek információs-tanácsadói szolgáltatásokkal, a civil szakmai
ismeretek terjesztésével, a szektoron belüli és szektorközi együttműködés ösztönzésével sokoldalú és gyakorlati fejlesztő segítséget adnak a civil szervezetek számára.
A CIVIL
INFORMÁCIÓS CENTRUM
CÍM BIRTOKOSAI
A KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
FINANSZÍROZÁSÁRA
ÚJABB PÁLYÁZATOT
NYÚJTHATNAK BE

A nyertes szervezetek feladatát képezi a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése a szolgáltatási feladatok folyamatos ellátása érdekében.
A Civil Információs Centrum cím birtokosával a KIM miniszter
Szakmai együttműködési megállapodást köt. A Címtulajdonos
számára kiemelt pályázat kerül meghirdetésre a kapcsolódó
költségek finanszírozása érdekében.
A pályázati kiíráson a Civil törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező, Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok vehetnek részt, amelyek az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik:
a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve működik;
székhelye a megpályázott megye/főváros egyik településén/
fővárosban található;
tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére/
fővárosra kiterjed;
rendelkezik az adott megyében/fővárosban jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30!
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
KIM - Társadalmi Konzultáció Főosztály, Bajzáth Endre munkatárs,
Telefon: 06-1/795 14 47, e-mail: endre.bajzath@kim.gov.hu, honlap:
www.civil.kormany.hu.
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HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS PIACSZERZÉS
Hamarosan megnyit az ország első internetes élelmiszer piaca!
Milyen lehetősége van a kistermelőnek, háztáji gazdálkodónak, ha el akarja adni, amit megtermelt?
Honnan tudja a vevő, hogy amit megvesz az valóban egészséges élelmiszer?
Miért hevernek parlagon a kiskertek, miközben külföldi
zöldségek árasztják el a boltok polcait?
A QCORY online piactér megálmodói ezekre a kérdésekre keresték/keresik a választ, és kínálnak alternatívát mindazok számára,
akiket szintén érdekel az elfogyasztott élelmiszer minősége, eredete, az a környezet ahol az készült, vagy az, hogy az általuk előállított jó minőségű árut megfelelő áron adhassák el, s azokat minél
többen megismerjék és megszeressék.

www.facebook.hu/
qcory

Kiknek éri meg eladni a QCORY piacon?
info@qcory.hu
Azoknak a termelőknek, gazdálkodóknak, háztájival foglalkozóknak
tel.:06703705018
akik azt akarják, hogy legyen lehetőségük a legjobb áron
eladni a termékeiket, közvetlenül a fogyasztóknak;
akik arra törekszenek, hogy legyen újabb választási lehetőségük a felvásárlók, viszonteladók által diktált feltételek, árak mellett;
akik az eladott termékeik után azonnal meg akarják kapni annak árát;
akiknek fontos, hogy a gondosan nevelt terményért, jószágért az értékének megfelelő
árat kapják és ne csak az ár, de a minőség is fontos érv legyen az eladásnál.
Kiknek érdemes itt vásárolni?
Mindazoknak
akik számára fontos a garantált jó minőség;
akik szeretik az egyedi, különleges ízeket;
ezért akár magasabb árat is hajlandók fizetni.
A www.qcory.hu internet címen található online piac más aukciós weboldalakhoz hasonlóan, de a termék előállítók igényeit és érdekeit szem előtt tartva működik! Az interaktív
piactér jelenleg próbaüzemben, ingyenesen érhető el, a fejlesztők várnak minden észrevételt,
kritikát, tanácsot az ott tapasztaltakkal kapcsolatosan.
A kezdeményezésről, és a piac nyitásának pontos dátumáról a facebook-on friss információkat
találnak, de a lenti elérhetőségeken is érdeklődhetnek a részletekről:
www.facebook.hu/qcory
info@qcory.hu
tel.: 06-70-370-5018
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MINDENKINEK
„A vidéki Európa” - FOTÓPÁLYÁZAT
Az Európai Vidéki Hálózat izgalmas fotóversenyt kezdeményezett az európai
Helyi Akciócsoportok részére, melyen a Körösök Völgye Akciócsoport is szeretne részt venni.
Az „Images of Rural Europe” (A vidéki Európa) kezdeményezés célja, hogy támogassa az európai vidék fejlődését. A fotópályázatra olyan képeket várnak,
amelyek a mai európai vidéki életet tükrözik.
A győztes fotókból kiállítás nyílik a brüsszeli Berlaymont épületnél 2012. június
22. és július 10. között. Továbbá, a nyertes fotósokat és a Helyi Akciócsoportokat (HACS-okat) meghívják a 2012. június 27-i díjátadó ünnepségre,ahol jelen
lesz Dacian Ciolos Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Biztos.
Ezt követően a fotók európai vándorkiállításon vesznek részt és a képeket megjelentetik egy keménykötésű kiadványban még ebben az évben.
Az „Images of Rural Europe” (A vidéki Európa) fotópályázat nyitva áll minden profi és amatőr fotós
előtt, aki valamelyik EU tagállam lakosa. Minden pályázó bármennyi fotóval pályázhat, azonban csak a
HACS-ok jogosultak a fotók feltöltésére a megadott weboldalon: www.ruralimages.eu.
Biztatunk mindenkit, aki szeretné, hogy az általa készített, a Körösök
völgyét bemutató fénykép bejárja Európát, küldje meg pályaművét a
korosokvolgye@invitel.hu e-mail címre, vagy elektronikus adathordozón az 5600 Békéscsaba, Pf.: 142. levélcímre, esetleg ügyfélszolgálati
irodánkban adja át munkaszervezetünk munkatársainak, legkésőbb
2012. május 2-ig!
A fényképek mérete legalább 5Mb, felbontásuk legalább 300dpi. A versenyzőknek a fényképek mellé eredeti, aláírással hitelesített nyilatkozatot is csatolniuk kell, melyben kijelentik, hogy a nevezett fotók a saját termékeik, azokat a Helyi Akciócsoport és az Európai Vidéki Hálózat a
fotópályázat nevezési eljárásában, illetve kiválasztás esetén az Európai
Bizottság a vándorkiállításhoz felhasználhatja! A nyilatkozaton szerepeltetni kell továbbá a pályázó adatit (név, cím, személyi igazolvány szám, vagy
azonosításra alkalmas szám, elérhetőség).
A fotókat 6 kategóriában várjuk: Rural People (vidéki emberek), Rural Environment (vidéki környezet), Rural Employment (vidéki foglalkoztatás), Rural Diversity (vidéki sokszínűség), Rural Youth
(vidéki ifjúság), The Spirit of LEADER (a LEADER lényege). A beérkezett képekből az Akciócsoport
döntéshozó testülete választja ki a legjobbakat (kategóriánként legfeljebb 3 db-ot), melyek a
www.ruralimages.eu weboldalon feltöltésre kerülnek. A bírálatról minden nevezőnek értesítést küldünk.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

ÜGYFÉLFOGADÁS:

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

