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HÍRLEVELE

VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

2016. MÁJUS

HASZNOS TANÁCSOK!

TANYAPROGRAM 2016!

A Tanyaprogram palyazatkezeloi
feladatait ellato Hermann Otto
Intezet
2016. majus 17-en,
Budapesten rendezett szakmai
konferenciat a temaban.

2016 nyaran ismet lehetoseg nyílik
palyazatot
benyujtani
a
Tanyaprogramra. A Magyar Kozlony
2016. aprilis 29-i, 60. szamaban
kihirdetesre kerult a tamogatas idei
igenybevetelenek
felteteleirol
szolo
30/2016.
(IV.29.)
FM
rendelet.

Kiemelt típushibák:
 Életvitelszeru tanyan eles;
 Éves arbevetel fogalma;
 Tanya fogalma;
 Tulajdoni lap formai kellekei;
 Arajanlatok formai kellekei;
 Szkennelt anyagok minosege.
Változások 2015. évi felhíváshoz
képest:







1 palyazo csak 1 felhívasra
nyujthat be palyazatot;

A reszletes felteteleket tartalmazo palyazati felhívasok a honap
vegen, a Herman Otto Intezet weboldalan jelennek meg.
A miniszteri rendelet ertelmeben a tanyas tersegben mukodo
onkormanyzatok, onkormanyzati konzorciumok, onkormanyzati
tarsulasok, civil szervezetek, egyhazak, piacszovetkezetek, valamint a
2016. januar 1. ota tanyan, vagy tanyas tersegben elo termeszetes
szemelyek, ostermelok, egyeni vallalkozok es csaladi gazdalkodok az
alabbi 4 celteruletre palyazhatnak:



a tanyak, valamint az alfoldi tanyas tersegek megorzeset es
fejleszteset celzo települési és térségi fejlesztésekre.
Keretösszeg: 200 millió Ft, az igényelhető támogatás 5-10
millió Ft;



Az osszes bevetelbe a nem
onallo tevekenysegbol szarmazo
bevetel is beleszamít;

a tanyak es az alfoldi tanyas tersegek megorzese, fejlesztese
erdekeben a tanyagazdaságok indítására és fejlesztésére.
Keretösszeg: 400 millió Ft, az igényelhető támogatás 3 millió
Ft;



200%-os tuligenyles eseten a
palyazat benyujtas
felfuggesztesre kerul.

a tanyák lakóépületének felújítására, valamint a lakó-és
vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztésekre. Keretösszeg: 120
millió Ft, az igényelhető támogatás 4 millió Ft;



az orszagos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjeszteset
tamogato mintaprogramokhoz.

Égyes jogosultsagot igazolo
mellekletek hianypotoltatasara
nincs lehetoseg;
Vegrehajtasi joggal terhelt
ingatlanon fejlesztes nem
valosíthato meg;

A rendezvényen elhangzott
előadások az alábbi helyekről
tölthetőek le:
http://www.hoi.hu/sites/default/files/
dr._brandt_sara_2016.05.17.pdf
http://www.hoi.hu/sites/default/files/
danics_kata_2016.05.17.pdf

Az igenyelheto tamogatas merteke celteruletenkent eltero, 75-100%
kozott lehet. A program szinten rendelkezesre allo keretosszeg 1,225
Mrd forint.
A benyujtott palyazatokat es egyedi tamogatasi kerelmeket a
Hermann Otto Intezet kezeli, a tamogatasi dontest kulon
szakertokbol allo Bíralo Bizottsag hozza meg.
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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
FELFÜGGESZTVE! A VP-6.7.4.1-16 kodszamu, Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése c. felhívas 2016. majus 26-i hatallyal felfuggesztesre kerult.
ELMARAD! A Miniszterelnokseg Agrar-videkfejlesztesert felelos allamtitkarsaganak
tajekoztatasa szerint a VP 7.4.1. (Alapveto szolgaltatasok fejlesztese) intezkedese kereteben
tervezett falu-és tanyagondnoki szolgálat járműfejlesztése célterület (tanyabusz) a 2014
-2020-as időszakban nem kerül meghirdetésre.
A VP-7.2.2.1-16 kodszamu, Egyedi szennyvízkezelés c. felhívas eseteben a kovetkezo
benyujtasi hatarnap 2016. június 15-e.
A VP-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a
feldolgozásban c. felhívas eseteben a kovetkezo benyujtasi hatarnap 2016. július 25-e.

A VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítéseüvegés
fóliaházak
létesítése,
energiahatekonysaganak novelese geotermikus
energia felhasznalasanak lehetosegevel c.
palyazati felhívas eseteben a kovetkezo
benyujtasi hatarnap 2016. július 31-e.

A pályázati
dokumentációk a
www.palyazat.gov.hu
weboldalról
érhetőek el.

A VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés
tamogatasara ontozes kialakítasanak lehetosegevel c. es a VP2-4.1.3.316 Gyógynövény termesztés c. palyazati felhívas eseteben a kovetkezo
benyujtasi hatarnap szinten 2016. július 31-e.
A VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő
gombaházak - hűtőházak korszerűsítése c. palyazati felhívas
eseteben a kovetkezo benyujtasi hatarnap 2016. július 15-e.

A
videkfejlesztesi A VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése c. palyazati
program
felhívas eseteben a kovetkezo benyujtasi hatarnap 2016. szeptember
mezőgazdasági
23-a.
tevékenységből
A VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek, VP2-4.1.1.3
származó árbevétel
-16 Szarvasmarhatartó telepek es a VP2-4.1.1.5-16
számítási
Sertéstartó telepek korszerusítese c. palyazati
módszertana
felhívasok eseteben a kovetkezo benyujtasi hatarnap
(segédlete) itt erheto
2016. július 18-a.
el:
A VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek
https://
www.palyazat.gov.hu/
megjelent-avidkfejlesztsi-program
-mezgazdasgitevkenysgbl-szrmazrbevtel-szmtsimdszertana

korszerűsítése c. palyazat eseteben a kovetkezo
benyujtasi hatarnap 2016. július 19-e, a VP2-4.1.1.1-16 Állattartó
telepek korszerűsítése c. palyazatra 2016. július 22-ig lehet
kerelmeket benyujtani.
A VP-5-4.1.1.6-15 - Trágyatárolók építése c. palyazati
felhívas 2016. elso feleveben június 10-ig all nyitva.
A pályázati felhívások gyakori módosulása miatt a
változásokról naponta célszerű tájékozódni!
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EGYESÜLETI HÍREK
A 2015-ÖS ÉVET IS POZITÍV EREDMÉNNYEL ZÁRTA AZ EGYESÜLET
Az Égyesulet Kozgyulese majus 17-i ulesen elfogadta a szervezet 2015. evi
egyszerusített beszamolojat es kozhasznusagi jelenteset.
A konyvvizsgalattal alatamasztott tavalyi merleg foosszege 16 291 eFt, az adozott
eredmeny 1 164 eFt, a sajat toke 6 165 eFt. A kozhasznusag felteteleinek Égyesuletunk
tovabbra is megfelel!
A Kozgyules targyalta meg egyebek mellett a Felugyelo Bizottsag 2015. evi tevekenysegerol szolo
beszamolojat, modosította a Szamviteli politikajat es az Értekelesi szabalyzatat, valamint dontott
varosi Helyi Akciocsoporthoz torteno csatlakozasrol is.
Az ules jegyzokonyve weboldalunk dokumentum tarabol lesz letoltheto.

A következő
Közgyűlésre

2016. június 9-én
du. 16 órától
kerül sor, a kondorosi
Napsugár Vendéglőben.

Tervezett napirendek:
1) A 2014-2020-as Helyi
Fejlesztesi Strategia
veglegesítese;
2) Élnoksegi
tag
megvalasztasa;
3) Dontes LÉSZ tagsag
megszunteteserol;
4) Égyebek.
A
Helyi
Fejlesztesi
Strategiaval kapcsolatos
informaciok
es
munkaanyagok
weboldalunk
dokumentumtaraban, a
HFS
tervezes
2015
mappaban erhetoek el.
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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

4

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

