KÖRÖS - KÖRÜL
A KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HÍRLEVELE

VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

LEADER 2014 - 2020
FRISSÜLTEK A TERVEZETEK!

KÖSZÖNET AZ 1% - okért!
A
Körösök
Völgye
Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület köszönetet mond
azoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1%-nak felajánlásával támogatták az
Egyesület működését.

A 2020-ig megjelentetni tervezett
LEADER pályázati felhívások első
körös egyeztetése az Irányító
Hatósággal lezárult.
A
legfrissebb
tervezeteket
felkészülési céllal újfent ajánljuk
az érdeklődők figyelmébe, mivel
a véglegesítés előtt már csak
kisebb részletfeltételek változása
várható.
A
felhívások
megjelenésének
várható időpontja 2017. október
31.,
a
benyújtási
időszak
az
ún.
jövedelemtermelő
(vállalkozási
célú)
pályázatok
esetében 2017. december 1-től, a
közösségi célú pályázatok esetében
2017. december 31-től kezdődik.
A Körösök Völgye Akciócsoport
tervezési területén székhellyel,
telephellyel
rendelkező
vállalkozások, civil szervezetek,
önkormányzatok
és
magánszemélyek 6 különböző cél
szerinti projektre igényelhetnek
majd támogatást:




turisztikai
fejlesztésére,

szolgáltatások

helyi élelmiszeripari és kézműipari
termékek előállítására,

 üzleti szolgáltatások fejlesztésére,
 a vidéki örökség megőrzésére,
 közösségi terek fejlesztésére és
 szemléletformáló programok
megvalósítására.

A
tervezetek
weboldalunk
DOKUMENTUMTÁRÁ-ból
tölthetőek le.

2017. SZEPTEMBER

A 11 917 Ft felajánlást közhasznú céljaink
elérése, különösen a Körösök Völgye térség
terület-és vidékfejlesztésére fordítjuk.
ÉV VÉGÉIG PÓTOLHATÓ A CÉGKAPU REGISZTRÁCIÓ
2017. december 31-ig minden gazdálkodó szervezet
részére szükséges ún. Cégkaput létesíteni, a jövőbeni
elektronikus kapcsolattartás érdekében.
A regisztrációt a https://tarhely.gov.hu oldalon, online módon lehet
kezdeményezni.
A Cégkapu online – vagyis a teljesen automatikus – regisztrációját csak a
cégnyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezet esetén lehet
alkalmazni abban az esetben, ha a képviseletre jogosult személy a saját
nevében végezi el a regisztrációt.
Minden más esetben úgynevezett űrlapos regisztrációra van lehetőség,
tehát ha a gazdálkodó szervezet
 közhiteles nyilvántartásban nem szerepel, vagy
 a választott szervezeti forma "egyéb gazdálkodó szervezet", vagy
 a gazdálkodó szervezet regisztrációját meghatalmazott végzi, vagy
 együttes képviselet esetén a képviselő a regisztrációt nem csak a
saját nevében szeretné elvégezni, hanem a képviseletre jogosult
társa helyett is.
Tipp!
Civil
szervezetek
regisztrálhatnak.

„egyéb

gazdálkodó

szervezetként”

Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan dokumentumot,
amely a gazdálkodó szervezet nevében cégkapu-regisztrációt
kezdeményező személy/személyek képviseleti jogosultságát hitelt
érdemlően igazolja, valamint a szervezet létesítő dokumentumait.
Tipp! Civil szervezet esetén jellemzően a hatályos alapszabályt és a
bejegyzést igazoló bírósági kivonatot, továbbá meghatalmazott általi
regisztráció esetén meghatalmazást és aláírási címpéldányt kell
mellékelni.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
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AKTUÁLIS
NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM - OKTÓBER 9-IG LEHET BENYÚJTANI AZ ELSŐ PÁLYÁZATOKAT!
A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket
képviselő, védelem alatt álló vidéki épített örökség
elemeinek
megóvására,
helyreállítására
és
megőrzésére felhívást tett közzé a Lechner Tudásközpont.
A támogatás közhiteles műemléki nyilvántartásban
szereplő, vagy helyi védelem alatt álló népi építészeti
emlékekre vehető igénybe, épületenként csak egy kérelem
nyújtható be.

Az igényelhető támogatás összege 2 millió Ft—20 millió
Ft, a támogatási intenzitás 50%.
A támogatás terhére

A 2017. január 1. és
2018. május 31.
között megvalósuló
projektek
támogatására
300 millió Ft
áll rendelkezésre.











anyagköltség
építőipari kivitelezési költségek
restaurálási költségek
műszaki ellenőr díjazása
tervezői művezetés
tervezési költségek
jogi, közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás költsége
egyéb szakértő költsége
eljárási díjak, illetékek számolhatóak el.

Pályázatot nyújthatnak be a fejlesztéssel érintett ingatlan természetes vagy jogi
személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói (kivéve központi költségvetési
szervek).

A kérelmeket
2017. október 9-ig
postai úton lehet
benyújtani!

A felhívás alapján népi
építészeti
emléknek
minősül „a parasztság
életformájából adódó,
annak megfelelő és azt
szolgáló,
a
népi
közösség hagyományos
építőkészségének
megfelelő (saját maga
vagy közösségben – kalákában –, esetleg falusi
kismesterek közreműködésével emelt) alkotások,
melyek esztétikája – az anyag, a szerkezet, a forma és a
díszítmény összhangja – elsősorban a népi életmód és
életforma velejárója.”

A
kérelmezők
legkésőbb november
22-ig kapnak értesítést
a döntésről.
A felhívásra benyújtandó kérelem tartalmi és
formai követelményeiről a letölthető felhívásból
tájékozódhatnak az érdeklődők.

A felhívással kapcsolatban további tájékoztatás
a nepiepiteszetiprogram@lechnerkozpont.hu e a Népi Építészeti Program céljaihoz történő mail címen kérhető.

A kérelmek elbírálása során a bizottság többek között
kapcsolódást,

 a műemlék értékét és veszélyeztetettségét,
 a program megvalósításának realitását és
 a költségvetés megalapozottságát vizsgálja.

Bővebb
információ
és
pályázati
dokumentáció: lechnerkozpont.hu/cikk/nepiepiteszeti-program-felhivas-a-nepi-epiteszetiemlekek-helyreallitasaert

Forrás: kormany.hu

2

AKTUÁLIS
A
földművelésügyi
miniszter
az
Eredetvédelmi
Program
keretén
belül 2017-ben is
kiírta
„Közösségi
Díj
a
Hagyományos
Termékekért” (KDHT) Pályázatot.

ÚJ
FELHÍVÁSOK
JELENTEK
MEG
A A pályázat célja a hagyományos és tájjellegű termékek
eredetvédelme érdekében kimagasló tevékenységet
NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK KERETÉBEN
folytató közösségek elismerése és példaképül állítása.

A nemzetiségi támogatások célja, hogy a
nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó
magyarországi
nemzetiségeket
nyelvük,
kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi
örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel
hozzájáruljon
Magyarország
kulturális
sokszínűségének
megtartásához.

Az önkormányzatok,
önkormányzati
társulások,
civil
szervezetek
részére
kitűzött díjpályázattal
ösztönözni kívánják az
agrárgazdasági
termelőket az uniós
Támogatást
négy
kategóriában
lehet e r e d e t m e g j e l ö l é s ,
igényelni:
illetve földrajzi jelzés
oltalom
iránti
minél
 nemzetiségi civil szervezetek működésére, kérelmek
nagyobb
számú
 a
magyarországi
benyújtására.

nemzetiségek
szellemi és tárgyi
e m l é k e i n e k
ápolására,

 k u l t u r á l i s
rendezvényekre és
nyelvi környezetben
megvalósuló
táborokra,



A pályázatok
beadásának
határideje
2017. október 27.

A mezőgazdaság tradicionálisan jelentős, gazdasági
súlyát messze meghaladó szerepet tölt be hazánkban,
ezért fontos, hogy Magyarország kiemelten kezelje a
hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékek és
élelmiszerek termelését, forgalmazását és annak
megismertetését mind a hazai, mind az európai uniós
piacon.

E cél megvalósítása érdekében a díjnyertes pályázó
jogosulttá válik arra, hogy kiállításokon, szakmai
az
anyaországok
közreműködésével rendezvényeken és különböző marketinganyagokon
megvalósuló nemzetiségi pedagógus- bemutassa a díját, hozzájárulva ezzel a hagyományos
és tájjellegű termékek népszerűsítéséhez.
továbbképzésekre.

Pályáza to t
jel le mzően
nemzet isé gi A díj odaítélése pályázati rendszerben történik.
önkormányzatok
és
civil
szervezetek A díjat évente egy alkalommal a Terra Madre, a
Hagyományos Terméket Előállító Közösségek
nyújthatnak be.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. október 30.
Bővebb információ és dokumentáció:
http://emet.gov.hu/hirek/
nemzetisegi_tamogatasok1/

Világnapja alkalmából a földművelésügyi miniszter
adja át.
A pályázati felhívást és a pályázati űrlapot az alábbi
linken érhetik el:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse

Forrás: kormany.hu
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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

