KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
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PÁLYÁZAT ÖNKORMÁNYZATI UTAK FEJLESZTÉSÉRE
KÖRNYEZETBARÁT
KARÁCSONY

DÍJAK,
AJÁNDÉKCSOMAGOK
FELAJÁNLÁSÁT
VÁRJÁK
A
SZERVEZŐ CIVIL SZERVEZETEK!
A „Szarvasért” Alapítvany, a Körösszögi Civil Förum Egyésulét és a
Szarvas Varös-és környézétvédö
Egyésulét a szarvasi és szarvas
környéki óvodás és általános
iskolás
gyermekek
körébén
hirdététt
palyazatöt,
a
környezettudatosságra
valö
névélés jégyébén.
A résztvévök ujrahasznösíthatö
hulladék félhasznalasaval készult
karacsönyfadíszékkél, karacsönyi
asztaldíszékkél, vagy karacsönyi
ajandékökkal névézhétték.
Az égyénilég vagy csöpörtösan
készítétt kréatív alkötasökböl a
szérvézök a szarvasi Civil Hazban
réndéznék kiallítast, é méllétt a
zsuri
altal
légjöbbnak
ítélt
darabökat jutalmazzak is.
Az
ajándéktárgyak,
ajándékcsomagok
összeállításához a szervezetek
még
várják
a
helyiek
felajánlásait!

Mégjélént
a
Vidékféjlésztési
Prögram
"Külterületi
helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához
szükséges
erő-és munkagépek beszerzése"
címu palyazati félhívasa.
A 18,4 Milliard förint kérétösszégu palyazat célja a vidéki
térségékbén élök élétminöségénék javítasa, az alapvétö
szölgaltatasök élérhétöségénék féjlésztésé, a földrajzi möbilitas
élöségítésé, ézékén kérésztul a gazdasag féjlésztésé.
Pályázatot nyújthatnak be a vidéki térségben (10 000 fönél
kévésébb lakössagszamu télépéulésék és 10 000 fönél magasabb
lakössagszamu télépulésék kultérulétéi) működő települési
önkormányzatok és önkormányzati társulások.
Támogatható célterületek:
a) kultéruléti hélyi közutak féjlésztésé;
b) önkörmanyzati utak kézéléséhéz, allapötjavítasahöz,
karbantartasahöz szukségés érö-és munkagépék bészérzésé.
Az igényélhétö béruhazasi jéllégu támogatás maximális
összege
a)
célterület esetén 100 millió Ft,
b) célterület esetén maximum 10 millió Ft, konzorcium
esetén maximum 20 millió Ft.
A tamögatas mértéké a Körösök Völgyé Akciöcsöpört térulétén
75 - 85 % léhét.

Az
adömanyök
kapcsan
az
Alapítvanynal Véléncéi Evat a
+36 70 251 7833, a Civil Förumnal A tamögatasi kérélmékét elektronikus úton, 2017. január 6-tól
Nanasi
Dianat
a lehet benyújtani, az élbíralas szakaszösan történik. Az élsö
+36 20 223 4388 téléfönszamön
szakaszhatar nap 2017. fébruar 6-a.
kéréshétik.
A palyazatröl bövébbén az alabbi
linkén ölvashatnak:
http://körösökvölgyé.hu/indéx.php?
pagé=napi_ésémény&ésémény_év=2016&ésémény_hö=10&ésémény_na
p=20&éséménynaptar_év=2016&éséménynaptar_hö=10

A részlétés palyazati dökuméntaciö az alabbi linkén érhétö él:

www.palyazat.göv.hu/vp6-721-7412-16-kltérléti-hélyi-kzutak-féjlésztsénkörmnyzati-utak-kézélshéz-llapötjavtshöz-karbantartshöz-szksgés-ér-smunkagpék-bészérzsé
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VP—AKTUÁLIS
Mégjélént a Vidékféjlésztési Prögram "KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE –
KERTÉSZETI GÉPBESZERZÉS TÁMOGATÁSA" c. palyazati félhívasa.
A több mint 18 Milliard Ft kérétösszégu palyazat célja a kértészéti agazatban
tévékénykédök vérsényképésségénék föközasa, a kértészéti agazat hözzaadött
érték térmélésénék növélésé, uj, innövatív és környézétbarat kértészéti
téchnölögiak és térmésztési mödök éltérjésztésénék tamögatasa.
Pályázatot nyújthatnak be azök a mezőgazdasági termelők, akik igazöljak,
högy a tamögatasi kérélém bényujtasat mégélözö, vagy aménnyibén érré
vönatközöan ném réndélkéznék adatökkal, az azt mégélözö téljés lézart uzléti
évbén - fiatal mézögazdasagi térmélö ésétébén lézart uzléti évbén - legalább
6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, és árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származik.
Támogatható tevékenység:
Epítéssél ném jarö kértészéti észköz bészérzésé:

 kértészéti tévékénység végzéséhéz szukségés - mézögazdasagi érögéphéz,
Az első szakaszhatár
nap
2017. január 19!

traktörhöz kapcsölhatö – munkagépék






kértészéti tévékénység végzéséhéz szukségés önjarö bétakarítögépék
kértészéti tévékénység végzéséhéz szukségés gépék, észközök
maximum 1 db, légféljébb 80 kW mötörtéljésítményu traktör

talajmuvélö gépék (sörközmuvélö kultivatörök, égyéb kultivatörök,
magagykészítök, talajlazítök, simítök, ékék, tarcsas talajmuvélök,
kömbinatörök, héngérék, mutragyaszörö gépék).
Nem támogatható tevékenység:
Az igényélhétö béruhazasi
jéllégu tamögatas maximalis
összégé egyéni
projekt
esetén 10 millió Ft,
kollektív projekt esetén
20 millió Ft.
A tamögatas mértéké a
Körösök
Völgyé
Akciöcsöpört térulétén 50%,
kölléktív pröjékt és fiatal
gazda kérélmézö ésétén +
10—10% igényélhétö.
A
tamögatasi
kérélmékét
elektronikus
úton,
ügyfélkapun
keresztül,
2016. december 19-től
lehet
benyújtani,
az
élbíralas
szakaszösan
történik.
Az élsö szakaszhatar nap
2017. januar 19-é.

 mézögazdasagi érögépék bészérzésé, kivévé: kertészeti tevékenység
végzéséhez szukségés önjarö bétakarítögépék bészérzésé

 öntözéshéz, vízéllatashöz kapcsölödö gépék, észközök (béléértvé:
tapöldatözök, szivattyuk) bészérzésé

 göngyölég bészérzésé
 térmészéti katasztröfak (jégésö, tavaszi fagy, hirtélén lézudulö, böségés
csapadék) mégélözését szölgalö gépék, észközök bészérzésé

 pöst-harvést tévékénység észközéinék (pl. szallítöréndszérék, valögatö,
mösö, tisztítö, ösztalyözö, csömagölö béréndézésék) bészérzésé.
Értékelési szempontok:
 ökölögiai gazdalködas fölytatasa, vagy az atallas vallalasa









minöségréndszérbén történö részvétél
térmélöi csöpörti, vagy térmélöi szövétkézéti tagsag
a palyazö mikrö-vagy kisvallalközas
környézéti szémpöntök érvényésítésé
föglalköztatötti létszam növélésé
mégvalösítasi hély térségi bésörölasa (féjlészténdö, ném féjlészténdö jaras)
uzléti térv (lagalabb 55/30 pöntös).

A részlétés palyazati dökuméntaciö az alabbi linkén érhétö él:
https://www.palyazat.göv.hu/vp2-4135-16-kértszét-körszérstsé-kértszéti-gpbészérzs-tmögatsa-1
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VP—TERVEZETEK
NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK
BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE
IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
A vidéki térségekben turisztikai jellegű
fejlesztések megvalósítására az égyik
légöptimalisabb
léhétöség
a
2016. décémbérbén mégjéléntétni térvézétt
félhívas.
A közél 36 Milliard Ft kérétösszégu palyazat alapjan maximum 50 millió Ft
beruházási típusú támogatás igényelhető, a Körösök Völgye Akciócsoport
térségében a támogatás mértéke 50—60% lehet.
A förras a ném mézögazdasagi térmélö és szölgaltatö, vagy ném mézögazdasagi
(Annéx 1) élélmiszér féldölgözast célzö tévékénységék féjlésztését szölgalö
béruhazasökhöz (falusi turizmus és véndéglatas) hasznalhatö fél.
A balatöni körzét kivétélévél csak falusi szallashély féjlésztésé tamögathatö.

A pályázati felhívások
tervezetei az alábbi

Palyazatöt nyujthatnak bé:




aktív mézögazdasagi térmélök és
mikrö-vallalközasnak minösulö mézögazdasagi térmélök,

ha arbévétéluk légalabb 50%-a mézögazdasagi tévékénységböl szarmazik (éz
utöbbi ésétbén csak uj tévékénység féjlészthétö),
tövabba




térmészétés szémélyék és
mézögazdasagi térmélönék ném minösulö mikrö-vallalközasök,

linken érhetőek el:
https://
www.palyazat.gov.hu/
partnersgi-egyeztetsifolyamatok-2014-2020

ha agröturisztikai tévékénységét mar fölytatnak.
FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK SZÁMÁRA
NYÚJTOTT INDULÓ TÁMOGATÁS
A 40 000 éurönak mégfélélö, égyösszégu atalany
förmaju tamögatas a gazdasag 5 évés uzléti térvébén
féltuntététt
tévékénységékré
hasznalhatö
fél,
szabadön.
Kiutalasa két részlétbén (75/25) igényélhétö.
Palyazatöt nyujthatnak bé természetes és jogi
személyek, amennyiben 12 hónapnál nem régebb
óta
főtevékenységként
mezőgazdasági
tevékenységet végeznek és legalább 6000 STÉ
üzemmérettel rendelkeznek, továbbá 18—40 év
közöttiek és államilag elismert mezőgazdasági
jellegű szakismerettel rendelkeznek (jögi szémély
ésétén a tulajdönös-ugyvézétöré vönatközö élvarasök).
A kérélmékét varhatöan 2017. fébruarjatöl léhét
bényujtani, a kivalasztas standard éljarasrénd alapjan,
méghatarözött tartalmi szémpöntök szérint
(ökölögiai gazdalködas, minöségréndszér, környézéti
szémpöntök
érvényésítésé,
hözzaadött
érték,
képzéttségi szint, szakmai gyakörlat, föglalköztatasi
hatas, uzléti térv minöségé) történik.

LAKÓÉPÜLETEK
ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK ÉS
MEGÚJULÓ
ENERGIA
FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSÉT
CÉLZÓ HITEL

Természetes személyek,
társasházak
és
lakásszövetkezetek igényélhétnék 1—10 millió Ft
évén tuli léjaratu kölcsönt családi ház/lakóház/
lakóépület/szabadon álló ház/sorház/ikerház/
hétvégi
ház/üdülőház/társasházi
és
lakásszövetkezeti
lakóépület/lakás
energiahatékonyságának javítására (pl. bélsö
nyílaszarök
cséréjé,
futési
és/vagy
hasznalatimélégvíz réndszérék féjlésztésé, vilagítasi
réndszérék
féjlésztésé)
és/vagy
megújuló
energiafelhasználására
vonatkozó
beruházásokra (pl. napkölléktör, péllét kazan stb.).
A kölcsön futamideje legfeljebb 20 év,
kamata fix 0% /év!
Palyazni
2015.
décémbér
31-én
jögérös
hasznalatbavétéli
éngédéllyél
réndélkézö
ingatlanök körszérusítéséré léhét.
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PROGRAMAJÁNLÓ

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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ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:
8.00—16.00
Kedd:
8.00—16.00
Szerda:
8.00—16.00
Csütörtök:
8.00—18.00
Péntek:
8.00—16.00

