KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

HÍRLEVELE

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

KÖZGYŰLÉS
A Körösök Völgye
Videkfejlesztesi Közhasznú
Egyesúlet következö
közgyúlesere
2016. október 5-én
(szerdan) dú. 15.30 öratöl
kerúl sör a múnkaszervezet
békéscsabai irodájában.
(Hatarözatkeptelenseg eseten
az úlest követö fel öraval a
közgyúles valtözatlan
napirendi pöntökkal kerúl
megtartasra, mely a jelen
levök szamatöl fúggetlenúl
hatarözatkepes.)
Az úles napirendi pöntjai:

2016. SZEPTEMBER

VP6-6.2.1. NEM MEZŐGADASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA,
MEZŐGAZDASÁGI
TEVÉKENYSÉGEK
DIVERZIFIKÁCIÓJA, MIKRO-VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA

A Videkfejlesztesi Prögram videki tersegeket erintö legfrissebb
palyazati felhívasa kereteben közel 14 Milliard Ft förras all
rendelkezesre a mezögazdasagi vallalközasök mezögazdasagön
kívúli vallalközasi tevekenysegeinek (pl. kezmúipar, túrizmús,
egyeb szölgaltatas) beindítasara, valamint új vallalközasök
letrehözasara.
Támogatható célterületek:
1. mezögazdasagi vallalközasök nem
mezögazdasagi tevekenysege elindítasa
2. mikrö-vallalközasök indítasa
a 10 000 fönel kevesebb lakössagszamú
telepúleseken, vagy a 10 000 fönel
magasabb lakössagszamú telepúlesek
kúlterúletein
(Bekes
megyeben).
Az
igenyelhetö
atalany
jellegú
tamögatas összege 40 000 eúrönak
megfelelö förint összeg, 5 eves
idötartamra.

1) Beszamölö a legútöbbi úles
öta eltelt idöszak
esemenyeiröl;
Nem támogatható tevékenységek:
2) Elnöksegi tagök es
Felúgyelö Bizöttsag
 mezögazdasagi (Annex 1.) termek
tagjainak megvalasztasa;
ertekesítese;
3) Könyvvizsgalö megbízasa;
 elsödleges mezögazdasagi termeles;
4) Alapszabaly mödösítasa;
 energetikai es megújúlö energia termeles.
5) Egyebek

Meghatalmazashöz
szúkseges
förmanyömtatvany az
Egyesúlet weböldalanak
Dökúmentúmtaraböl, az
Egyeb dökúmentúmök
mappaböl tölthetö le.

feldölgözasa

es

A tamögatasi kerelmeket elektronikus úton, 2016. október 24től lehet benyújtani, az elbíralas szakaszösan törtenik. Az elsö
szakaszhatar nap 2016. növember 24-e.
A reszletes palyazati dökúmentaciö az alabbi linken erhetö el:
www.palyazat.göv.hú/vp6-621-16-nem-mezgazdasgitevkenysgek-elindtsnak-tmögatsa-mezgazdasgi-tevkenysgekdiverzifikcija-mikrövllalközs-indtsa
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FELKÉSZÜLÉS 2014-2020
A nyar vegen hatalyba lepett valtözasöknak köszönhetöen a
jövöben a palyazati felhívasökat nem csak a tarsadalmasítasi
fölyamatba
közvetlenúl
bevönt
szakmai
szervezetek
velemenyezhetik a meghirdetes elött.
A tervezeteket a Széchenyi2020 program weboldalán bárki
megismerheti,
azokkal
kapcsolatosan
észrevételt,
javaslatokat tehet!
A szakmai múnkan kívúl az új eljaras az erdeklödök mielöbbi felkeszúleset is segíti.
Az alabbiakban a—velhetöen—legnagyöbb erdeklödesre szamöt tartö, meg iden összel
meghirdetni tervezett jögcímeket listaztúk ki.

A felhívás tervezetek
az alábbi linken
érhetőek el:
https://www.palyazat.gov.hu/
partnersgi-egyeztetsifolyamatok-2014-2020

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált
hiteltermék keretében
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59597
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával
megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása
kombinált hiteltermékkel
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59675
GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése
https://www.palyazat.gov.hu/node/59773

GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59777
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59643
VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gépbeszerzés támogatása
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59651
VP6-7.2.1.4-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére - Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59915
VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59919
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ARCULAT 2014 - 2020
A Videkfejlesztesi Prögram kereteben tamögatött, az Eúröpai Mezögazdasagi
Videkfejlesztesi
Alap
(EMVA)
tarsfinanszírözasaval
megvalösúlö
pröjektek
nyilvanössaganak
biztösítasara
eseteben
a
„Vidékfejlesztési
Program—
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 2014-2020” c. dökúmentúmban
föglaltak az iranyadök,
mely a következö linkröl tölthetö le: https://
www.palyazat.gov.hu/doc/4523
A kedvezmenyezetteknek nincs kömmúnikaciös kötelezettsege az alabbi esetekben:
 3 milliö Ft tamögatasi összeg alatt a palyazati felhívas típúsatöl fúggetlenúl;
 az útmútatö vönatközö listajaban feltúntetett jögcím alapjan nyert tamögatas
felhasznalasakör.
PROJEKTTÁBLA
 3-15 milliö Ft tamögatasi összegig D-típúsú (A/3)
 15 milliö Ft feletti tamögatasi összeg eseten alap esetben Ctípúsú (A/2)
 150 milliö Ft tamögatasi összeg feletti infrastrúktúra,
eszközbeszerzes vagy epítkezes finanszírözasara vönatközö
pröjekt eseten nagymeretú B-típúsú tajeköztatö tablat kell
elhelyezni , legkesöbb a fejlesztes fizikai megkezdesekör.

A táblagenerátor
az alábbi linken
érhető el:
https://emir.palyazat.gov.hu/
nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/

A tablan szereplö adatökat szúkseg eseten aktúalizalni kell.
HONLAP
A Kedvezmenyezett a mar múködö hönlapjan jöl lathatö helyen
köteles a pröjektjeröl införmaciöt feltölteni (palyazö neve, FIGYELEM!
pröjekt címe, tamögatas összege es merteke, a pröjekt
tartalmanak rövid bemútatasa, tervezett befejezesi datúm, A LEADER Prögram
pröjektazönösítö), es az adatökat naprakeszen tartani.
kereteben tamögatött
pröjektek eseteben az
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS ANYAGOK
arcúlati
elemeken
A Videkfejlesztesi Prögram kereten belúl finanszírözött tablan, hönlapön stb.)
pröjektek eseten a kiadvanyök (peldaúl ismeretterjesztö fúzetek, a mar említett lögökön
brösúrak es hírlevelek) es plakatök címöldalan szerepelnie kell es
adattartalmakön
az ún. inföblökknak es a Szechenyi 2020 lögönak.
kívúl a LEADER lögö
feltúntetese
is
kötelezö!
KÖTELEZŐ LOGÓK
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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

