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NEA SZAKMAI PÁLYÁZAT

JANUÁR 25-TŐL INDUL A MONITORING IDŐSZAK!

A Társádálmi félélosségvállálás, á Mobilitás
és álkálmázkodás, áz Üj Némzédékék
Jovojéért és á Némzéti Összétártozás
Kollégiumok szákmái félhívásáirá má és
holnáp még béádhátok pályázátok.

A korábbi évék gyákorlátátol éltéroén
idén hámárább, jánuár 25-tol indul á
monitoring jéléntésék bényujtásánák
idoszáká.

A támogátás á civil szérvézéték szákmái
prográmjáihoz kápcsolodo tévékénységék
biztosításárá fordítháto.

Az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) kérétébén
támogátásbán
részésítétt
projéktgázdáknák támogátott projéktjéik
vonátkozásábán 2016. március 4-ig kéll
élégét
ténniuk
ádátszolgáltátási
kotélézéttséguknék,
áménnyibén
fénntártási kotélézéttséguk még tárt. (A fénntártási kotélézéttség áz
utolso kifizétési kérélém bényujtásátol vágy áz utolso kifizétési
kérélémré hozott dontés kézhézvétélétol számított 5 évig tárt.)

Pályázát bényujtásárá jogosulták ázok áz
álápítványok, égyésuléték és szovétségék,
ámélyék:




régisztráltátják mágukát áz EPER-bén
(Eléktronikus Pályázátkézélési és
Egyuttmukodési Réndszér);
jogéros bírosági nyilvántártásbá
vétéluk á pályázát bényujtását
mégélozo évbén mégtortént.

Az elnyerhető támogatás összegének
mértéke kollégiumonként változó, 100
000,- és 3 000 000,- Ft között lehet.
Támogátháto tévékénységék: - á téljésség
igényé nélkul







némzétkozi civil kápcsolátokbán á mágyárországi
civil szérvézéték jélénléténék biztosításá, házái és
hátáron tuli réndézvényékén, fésztiválokon
torténo részvétél támogátásá, némzétkozi
tágdíjákhoz támogátás biztosításá;
civil szférávál kápcsolátos tudományos kutátások,
monitoring tévékénység és nyilvántártási
féládátok támogátásá;
civil szférávál kápcsolátos szolgáltáto, tánácsádo,
oktátási, féjlészto, ségíto, illétvé ésélyégyénloségét
és ákádályméntésségét éloségíto tévékénység és
intézményék támogátásá;
éuropái intégráciot
támogátásá.

éloségíto

prográmok

A monitoring jelentés kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül teljesíthető!
FIGYELEM! A monitoring jéléntés bényujtásá áz EMVA III. téngély
Fálumégujítás-és féjlésztés, Vidéki orokség mégorzésé, Mikrovállálkozások létréhozásá és féjlésztésé, válámint á Turisztikái
tévékénységék osztonzésé intézkédésék és á IV. LEADER téngély
intézkédésék
kédvézményézéttjéi
számárá,
amennyiben
az
elektronikus felületen kitöltendő adatlap jelenik meg, minden
esetben kötelező, függetlenül attól, hogy a vonatkozó MVH
közlemény hogyan rendelkezik.
Az ádátszolgáltátási kotélézéttséggél kápcsolátos részlétés féltétélékét
és tudniválokát á 18/2009. (III.6.) FVM rendelet és á késobb
mégjéléno MVH kozlémény tártálmázzá.
Félhívjuk á figyélmét, hogy minden új elektronikus kérelem
benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele,
a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés élvégzésé á
Mézogázdásági és Vidékféjlésztési Hivátál áltál mukodtététt Egységés
Mézogázdásági Ügyfél-nyilvántártási Réndszérbén.

Aménnyibén á jéléntést méghátálmázott, vágy téchnikái kozrémukodo
nyujtjá bé áz ugyfél hélyétt, áz érrol szolo nyilátkozátot á jéléntés
Az égyszéri pályázáti díj osszégé 2.000,- Ft. bényujtását mégélozoén légálább 5 náppál él kéll juttátni áz MVH-hoz.
Az elvárt önerő mértéke 10%.

(A 2016. évi mukodési pályázátok kápcsán
béfizététt pályázáti díj á szákmái pályázátok
bényujtásárá is féljogosít.)
A
pályázátok
dokuméntáciojá
á
www.civil.info.hu/wéb/néá/
pályázátok oldálon érhéto él.

Kérdés ésétén á Hivátál ugyfélszolgálátá á 06-1-374-3603 és á
06-1-374-3604-és
téléfonszámokon,
vágy
áz
ugyfélszolgálát@mvh.gov.hu
é-máil
címén
kéréshéto,
dé
munkászérvézétunk irodájá is á kédvézményézétték réndélkézéséré áll.
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2014-2020
Mégjélént á Vidékféjlésztési Prográm "Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban" c. pályázáti félhívás.
Támogátás áz álábbi tévékénységékré igényélhéto:



A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő
technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszerfeldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében (mágásább
hozzáádott értéku térmékék éloállításá, vérsényképésébb válláláti, térmélési és
térmékstrukturá kiálákításá, optimálizálásá, válámint á piácrá jutás
éloségítésé, piáci kéréslétré és/vágy térmékpályá égyuttmukodésré álápozott
kápácitásbovítés);



A mézogázdásági térmékék értéknovélésévél osszéfuggo, á környezeti
erőforráshatékonyságot célzó fejlesztések támogatása;
Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb
módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek
bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek,
megújuló energiával működő technológiák.



A 2014-2020-as
időszak pályázatai a
www.palyazat.gov.hu
weboldalon
találhatóak meg

Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági termelőnek
nem
minősülő
mikroés
kisvállalkozások,
illetve
ezek
konzorciumai nyújthatnak be.
A támogátási kérélmékét éléktronikus uton, 2016. február 15-től léhét bényujtáni,
áz élbírálás szákászosán torténik.
Az igényélhéto támogátás légmágásább osszégé égyéni béruházás ésétén 500 millio
Ft, kolléktív béruházás ésétén 1 500 millio Ft. A támogátás mértéké á Korosok
Volgyé Akciocsoport térulétén 50%.
A részlétés pályázáti dokuméntácio áz álábbi linkén érhéto él:
www.pályázát.gov.hu/nodé/57211
Az Embéri Eroforrások Minisztériumá mégbízásábol áz Embéri Eroforrás
Támogátáskézélo nyílt pályázatot hirdét négy civil pályázáti kátégoriábán
á Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok Emlékévéhez
kápcsolodoán.
A félhívások kodjá: GÜL-15-A, GÜL-15-B, GÜL-15-C, GÜL-15-D

GUL-15-A - Elhallgatott
történelem

GUL-15-B KORA kiírás céljá á témá és áz éddig dokumentumok

GUL-15-C A mi történetünk

A kiírás céljá á szémélyés
torténéték félkutátásá és
kulonbozo formábán (vérs,
prozá, film, kiádvány, színházi
forgátokonyv,
drámájáték
forgátokonyvé)
torténo
mégjélénítésé,
áz
égyéni
sorsok
tágább
kozvéléménnyél
válo
mégismértétésé,
válámint
témábán torténo oktátást
ségíto ányágok éloállításá.
Pályázhátnák:
égyéni
vállálkozok,
ádoszámmál
réndélkézo mágánszémélyék.
Támogátás osszégé: min.
Pályázhátnák: térmészétés szémélyék, vállálkozások, non- 100.000,- Ft, máx. 2.500.000,profit szérvézéték. Támogátás osszégé: min. 100.000,- Ft, Ft.
Támogátás mértéké: 100%.
máx. 5.000.000,- Ft. Támogátás mértéké: 100%.
élvégzétt kutátások, illétvé uj
kutátások
érédményéinék
mégismértétésé á tudományos
kozéléttél, válámint á társádálom
szélésébb rétégéivél némzétkozi,
országos, hélyi és némzétiségi
konférénciák
mégválosításán
kérésztul, válámint á hádifoglyok
és
civil
élhurcolták
osszégyujtéséré
létréhozott
gyujtotáborok
hélyszínéiré,
émlékhélyékré szérvézétt émlék
uták támogátásá, mégémlékézés
áz élhurcoltákrol.

A pályázáti kiírás céljá á
Szovjétuniobá
hurcolták
sorsánák
minél szélésébb koru
mégismértétésé,
némzétkozi, országos,
hélyi és némzétiségi
kiállítások
és
kápcsolodo kiádványok,
régionális
és
hélytorténéti kutátások
ányágá
mégjéléntétésénék
támogátásá révén.
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GUL-15-D - Emléktáblák
kihelyezésének támogatása
A
kiírás
céljá
égységés
émléktáblák élhélyézésé mindén
olyán
érintétt
télépulésén,
áhonnán áldozátokát hurcolták
él politikái fogolynák vágy
kényszérmunkásnák,
illétvé
émléktáblák kihélyézésé gyujtoés hádifogolytáboroknál.
A kédvézményézétték részérol á
pályázát során áz émléktáblárá
irányulo igényt kéll béjélénténi.
Pályázhátnák: mágánszémélyék,
égyházák,
non-profit
szérvézéték.
Támogátás
osszégé:
min.
100.000,- Ft, máx. 2.500.000,- Ft.
Támogátás mértéké: 100%.

EGYESÜLETI HÍREK
KÖZGYŰLÉS
A Korosok Volgyé Vidékféjlésztési Kozhásznu Egyésulét 2016. jánuár 14-én
tártottá szokásos év éléji Kozgyulését. Az ulés légfontosább nápiréndjé kérétébén
á Kozosség 12 712 500 Ft bévétéli és kiádási foosszéggél élfogádtá áz évés
munkátérv végréhájtását biztosíto idéi koltségvétést.
A budzsévél égyutt dontott á Kozgyulés áz évés tágdíják osszégérol is. Hodálik Pál
élnok hángsulyoztá, á mukodés élofinánszírozásábán konstruktív szérépét vállálo
onkormányzátoknák hálá, 2016-ban sem lesz szükség díjemelésre; á civil és
uzléti szférá széréploi továbbrá is 2 500 Ft, míg á kozszférá kérpviséloi 5 000 Ft
tágdíját fizétnék. Az érrol szolo értésítot és számlát á kovétkézo nápokbán postái
uton mindén érintétt mégkápjá.
Az ulés kérétébén áz Elnok bészámolt á légutobbi
Kozgyulés otá éltélt idoszák légfontosább éséményéirol is.
Elmondtá, á távály oktobér végén élfogádott álápszábály
modosítás béjégyzéséré vonátkozo kérélém á Gyulái
Torvényszékré bényujtásrá kérult, ázzál kápcsolátosán á
bíroság kifogást ném tétt, így 2016. jánuár élséjétol áz
Egyésulét illétékésségi térulétén kívul mukodo tágok
pártolo tágkként véhétnék részt á szérvézét munkájábán.
Hodálik Pál tájékoztátott árrol is, hogy 2015.
décémbérébén bényujtásrá kérult á LEADER Prográm
folytátásárá irányulo pályázát is, mélyrol égyéloré további
informáciokkál ném réndélkézunk.
Ezzél égyutt készul á Hélyi féjlésztési Strátégiá térvézété is, mélyhéz á
munkászérvézét és á Térvézést Koordinálo Csoport folyámátosán várjá áz
észrévétélékét, jáváslátokát, illétvé félhívtá á figyélmét á témábán szérvézétt
forumokrá, konzultáciokrá, mélyék áktuális idopontjá, hélyszíné és térvézétt
prográmjá áz Egyésulét wéboldálán élérhéto.

A HFS
tervezésével
kapcsolatos
információk
weboldalunk
Dokumentumtárában

találhatóak meg.

KONZULTÁCIÓS FÓRUM - TÉMA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
Településvezetők,
intézményvezetők,
beruházási
szakemberek
részvételével tartott konzultációval egybekötött tájékoztató fórumot múlt
héten a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület.
A találkozónak két fő célja volt. Egyrészt informálni szerettük volna a falués városvezetőket a Vidékfejlesztési Program (VP) vidéki térségeket érintő
6. prioritása keretében tervezett településfejlesztési pályázatok részleteiről,
másrészt be kívántuk Őket vonni a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési
folyamatába. (A VP 6. prioritása keretében kifejezetten üzleti szereplőknek
szóló lehetőségekről az Egyesület még tavaly szervezett hasonló alkalmat.)
A fórumon részletes tájékoztatás hangzott el a Program „Kisméretű
infrastruktúra fejlesztése” és „Alapvető szolgáltatások fejlesztése” c.
intézkedések keretében igényelhető támogatásokról, azok feltételeiről,
nagyságáról, mértékéről. E források egyebek közt közösségi célokat szolgáló épületek korszerűsítésére, piacok
kialakítására, falu-és tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztésére, közétkeztetést végző konyhák fejlesztésére,
önkormányzati utak karbantartására és lokális szennyvízkezlési beruházásokra használhatóak fel. Elhangzott, ezen
információk a Területi-és Településfejlesztési Programban (TOP) meglévő fejlesztési lehetőségek kiegésztése végett is
különös jelentőséggel bírnak.
A tálálkozo második részébén á Hélyi Féjlésztési Strátégiá térvézésé folyámán félmérult, kiféjézéttén á kis
télépulésékét érinto kérdésék kérulték nápiréndré: á kozfoglálkoztátás tápásztálátái, á hátrányos hélyzétu
rétégék félzárkoztátásáért dolgozo hélyi széréplok problémái, léhétoségéi, á sportlétésítményék állápotá, á
télépulésékén élérhéto, vágy éppén hiányzo, áz ott élok komfortérzétét béfolyásolo uzléti szolgáltátások koré
stb.
A forumot rovidésén ujább, hásonlo prográmok kovétik, mélyékrol wéboldálunkon ádunk májd hírt áz
érdéklodoknék.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe
beruházó Európa

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
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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

