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VIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

LEADER 2014 - 2020
Lezárult a 2020-ig megjelentetni
tervezett
LEADER
pályázati
felhívás tervezetek társadalmi
egyeztetése.
A
beküldött
észrevételeket,
javaslatokat ezúton is köszönjük,
a
kiírások
véglegesítésekor
figyelembe vesszük.
A tervezeteket ugyanakkor
felkészülési céllal továbbra is
az
érdeklődők
figyelmébe
ajánljuk, hiszen a visszajelzések
alapján már látható, hogy csak
kisebb részletfeltételek változása
várható.
A felhívások megjelenésének
várható időpontja 2017. október
31.,
a
benyújtási
időszak
2017. december 1-től kezdődik.
A Körösök Völgye Akciócsoport
tervezési területén székhellyel,
telephellyel
rendelkező
vállalkozások, civil szervezetek,
önkormányzatok
és
magánszemélyek 6 különböző
cé l
s ze ri n ti
pro je ktre
igényelhetnek majd támogatást:

 turisztikai

szolgáltatások

fejlesztésére,
élelmiszeripari
és
kézműipari
termékek
előállítására,
üzleti szolgáltatások fejlesztésére,
a vidéki örökség megőrzésére,
közösségi terek fejlesztésére és
szemléletformáló
programok
megvalósítására.

 helyi


A
tervezetek
weboldalunk
DOKUMENTUMTÁRÁ-ból
tölthetőek le.

2017. AUGUSZTUS

MÉG 1 NAPIG LEHET ELEGET TENNI A CÉGKAPU REGISZTRÁCIÓS
KÖTELEZETTSÉGNEK
2018. január 1-jétől 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”

Figyelem! Mind a regisztrációt végző személy, mind a cégkapu-megbízott
számára előfeltétel, hogy az állam által kötelezően nyújtott azonosítási
szolgáltatás útján (Ügyfélkapu/Részleges kódú telefonos azonosítás/
Elektronikus személyazonosító igazolvány) azonosítsa magát.
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.
A törvény a 2017. augusztus 30-ai határidőn túl átmeneti felkészülési
időszakot biztosít a regisztrációs kötelezettség teljesítésére
2017. december 31-ig, de érdemes a mindössze 10 perces műveletet
időben elvégezni.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
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AKTUÁLIS
PÁLYÁZAT—MIKRO-,
KISÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSÁRA (NFA-2017-KKV)

MUNKAHELYTEREMTŐ

A Nemzetgazdasági Minisztérium 10 milliárd forint összegű nyílt pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és
középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.
A központi program segítségével a vállalkozások egyebek közt új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, de a
támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják.
A munkahelyteremtő támogatás vissza nem térítendő, regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű
(de minimis) támogatás jogcímen igényelhető, mértéke nem regisztrált álláskereső esetén új munkahelyenként 1,5
millió forint lehet. Regisztrált álláskereső vagy közfoglalkoztatott foglalkoztatása esetén, illetve hátrányos helyzetű
térségekben a támogatás összege tovább növelhető.
A támogatás mértéke: a dél-alföldi régióban 50%.

A pályázatot 2
példányban (1 eredeti
és 1 másolat) és CD
elektronikus
adathordozón - word és
excel formátum
alkalmazásával - is be
kell nyújtani!

Az igényelhető támogatás maximális összege:




regionális beruházás esetén: 120 millió Ft—240 millió Ft
de minimis támogatás esetén: 100 ezer Euro—200 ezer Euro/3 év (az összes de minimis
támogatással együtt)

A pályázat benyújtása 2017. szeptember 15-ig lehetséges. A kedvezményezetteknek a
támogatott beruházást legkésőbb 2018. szeptember 30-ig be kell fejezniük.
A pályázatok benyújtásának helye:
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., 06-66-445-269, bekescsaba.foglalkoztatas@bekes.gov.hu
Ugyanitt kérhető bővebb felvilágosítás!
A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/10-milliard-forintosmunkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak

MAGYAR VIDÉK - PERSPEKTÍVÁK, MEGOLDÁSOK A XXI. SZÁZADBAN
I. VIDÉKFEJLESZTÉSI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
Agártudományi és Vidékfejlesztési Intézete 2017. október
5-én, a fenti címmel szervezi meg az I. Vidékfejlesztési
Tudományos Konferenciát a szarvasi Tessedik Campuson.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1,5 milliárd
forint összegű támogatási felhívást jelentetett meg
az Otthon Melege Program keretében földgáz
üzemű konvektorok cseréjéhez.

A konferencia célja, hogy a magyar vidék folyamatai,
problémái és fejlesztési lehetőségei iránt érzékeny és
elkötelezett szakemberek egy tudományos fórum
keretében vitassák meg a vidékfejlesztés kereteit, főbb
perspektíváit és megoldási javaslatait.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható
bruttó költségek 80%-a, de maximum 500.000,Ft.

A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz
kötött, melyet 2017. szeptember 7-ig az alábbi linken
lehet megtenni:

A pályázatokat 2017. szeptember 21-én 8 órától,
a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lesz
lehetőség
benyújtani, elektronikus
úton,
ügyfélkapus regisztrációt követően.

Bővebb információ:

A felhívás, az útmutató és annak mellékletei
elérhetőek a https://
konvektor2017.nfsi.hu portálon.

gk.szie.hu/content/magyar-videk-perspektivak-megoldasok-xxiszazadban-konferencia-regisztracio-registration

http://www.gk.szie.hu/content/magyar-videk
-perspektivak-megoldasok-xxi-szazadban-konferencia-regisztracio
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TE SZEDD 2017
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció
ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma.
2017. szeptember 15—17. között immár hetedik
alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció
keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a
TeSzedd! önkéntesei.
Magyarország 2014-ben csatlakozott az akcióval a „Let’s
Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR
LIFE+ programja keretében szerveznek meg évről évre.
A TeSzedd! idén is szerepel nemzetközi porondon: idén először a Takarítási Világnaphoz
csatlakozva rendezik meg a TeSzedd!-kampányt, amelyet világszerte szeptember harmadik
szombatján tartanak.
Idén három napon is lehet szemetet szedni,
de lehetőleg egy nap csak egy helyszínre
jelentkezz.
Első lépésként regisztrálni kell a http://
szelektalok.hu/teszedd/ oldalon és saját
profilt létrehozni.
Fontos tudni, hogy nem lehet összeszedni
bármilyen szemetet, azért, mert az
veszélyeztetheti a testi épséget, esetleg az
egészségre ártalmas, veszélyes anyagot
tartalmazhat,
például:
építési-bontási
törmelék, gyógyszerek, autó akkumulátor,
motorolaj,
elektromos és elektronikai
berendezések,
nagyméretű
autóalkatrészek.

Regisztrálni
koordinátorként és
résztvevőként
egyaránt
2017. szeptember 5-ig

lehet!

Össze lehet viszont szedni bármit, ami
kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető
és zsákban gyűjthető, abban elszállítható,
például nem szakad szét a súlyától a
műanyag zsák. A TeSzedd! akcióban nincs
Önkéntesként
a
„Hol
lehetőség szelektíven gyűjteni a hulladékot szedjem?”
menüpont
és nem gyűjtenek zöldhulladékot sem.
térképes keresőjében tudsz
tájékozódni arról, hol vannak

Eszközök, amelyeket biztosítanak a munkához: kesztyű, zsák, kötöző Hozzád közeli Találkozási
anyag. Az összegyűjtött szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról az pontok.
TeSzedd! nyílt akciók a
akciót szervezők gondoskodnak.
Dolgok, amelyekre szükség lehet napközben: enni- és innivaló, szúnyog- Körösök Völgyében (reméljük
a lista még bővül:)):
és kullancsriasztó, allergia elleni gyógyszer, más gyógyszerek,
kézfertőtlenítő.
Békéscsaba (09.15., 12 óra,

Célszerű, olyan öltözékben megjelenni, amely kényelmes, sportos, laza. Gerla—Csabai út 1. és 09.16.
Fontos, hogy a ruha zárt és többrétegű legyen, hogy védje a viselőjét a 8 óra, Gerla—Babits u. 2.)
sérülésektől, hidegtől, esőtől, naptól.
Tarhos (09.15., 8 óra, Petőfi
A TeSzedd! akció keretén belül a középiskolás diákok is teljesíthetik u. 29.)
a kötelező közösségi szolgálat egy részét! A részvétel 5 óra Telekgerendás (09.15., 8
óra, Dózsa Gy. u. 14.)
teljesítésére jogosít.
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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

