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A KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HÍRLEVELE

VIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

2017. JÚLIUS

ÁLTALÁNOS SZABÁLY VÁLTOZÁSOK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN A LEADER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETEK!

A
szakmai
tapasztalatok
és a felmerült
e g y é b
módosítási
i g é n y e k
alapján június
v é g é n
módosításra
került
a
2014–2020
programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó
támogatások
felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet.

Az
egyes
Operatív
Programok
Irányító
Hatóságai számára előírt
kötelezettségeknek
megfelelően, a Körösök
Völgye
LEADER
Helyi
Akciócsoport is társadalmi
egyeztetésre
bocsájtja
pályázati
felhívásai
tervezetét.

A már megszokott eljáráshoz képest azonban mindenképpen
kedvezőbb, hogy az előírt 10 napos véleményezési határidő
helyett egyesületünk 20 napon keresztül biztosítja a hozzászólás,
javaslattétel lehetőségét, e mellett pedig a felhívások
A támogatást igénylőket és a mellékleteinek tervezetei is megismerhetőek.
kedvezményezetteket
érintő
legfontosabb módosítás egyrészt a
projekt előkészítésre fordítható
5%-os költség 7%-ra emelése,
valamint az egyszeri elszámolások
esetén a szakmai és pénzügyi
beszámolók elválasztása.
A Vidékfejlesztési
Program Irányító
H a t ó s á g a
2017
júliusában
közleményt
jelentetett meg az előleg igénylés
szabályaival
kapcsolatosan.
A
közleményben felhívják a figyelmet
arra,
hogy
amennyiben
az
elektronikusan benyújtott irat
ne m
ta r ta l m a z
h i te l e s
elektronikus
aláírást,
a
dokumentum erdeti példányát
postai úton is meg kell küldeni.
Az
előleg
igényléssel
összefüggésben fontos figyelemmel
lenni arra, hogy 2017. július 28-i
hatállyal módosult az elfogadott
garancia szervezetek listája a
Vidékfejlesztési
Program
vonatkozásában.

A dokumentáció weboldalunk DOKUMENTUMTÁR-ából tölthető
le.
Az észrevételeket a korosokvolgye@invitel.hu címen vagy
weboldalunk Fórumán várjuk, az alábbi határnapokig:
1. 2.sz. intézkedés—helyi élelmiszeripari és kézműipari
termékek előállításának és értékesítésének támogatása—
2017. augusztus 13.
2. 1.sz. intézkedés—turisztikai szolgáltatások fejlesztése—
2017. augusztus 13.
3. 3.sz.
intézkedés—üzleti
szolgáltatások
kisléptékű
fejlesztése—2017. augusztus 16.
4. 4.sz. intézkedés—épített és táji,természeti örökség
megőrzése—2017. augusztus 16.
5. 5.sz. intézkedés—közösségi célú infrastruktúra fejlesztése—
2017. augusztus 17.
6. 6.sz. intézkedés—szemléletformáló programok, akciók
támogatása—2017. augusztus 20.
A felhívások meghirdetése 2017 októberében várható, a
benyújtási időszakok 2017. december 1-től kezdődnek, az első
bírálati szakaszhatár nap egységesen 2018. január 31., a
tervezetek szerint.
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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. augusztus 1-től 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

MEGHIRDETTÉK AZ ÉV TANYÁJA DÍJ PÁLYÁZATOT
A Földművelésügyi Minisztérium (FM) "Az év tanyája" díj elnyerésére pályázatot
hirdetett, amelyre augusztus 31-éig lehet jelentkezni - jelentette be V. Németh Zsolt
környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár.
Elmondta, az idén indított díjjal a minisztérium a természeti környezettel összhangban lévő,
a tájba és az adott térségbe illeszkedő, mások számára is mintául szolgáló tanyát kíván
magas szintű elismerésben részesíteni. Emlékeztetett, hogy a kormány az elmúlt hat évben a
Tanyafejlesztési programban hazai forrásból 8,1 milliárd forint támogatást adott 1691
pályázatnak tanyafejlesztésre.
V. Németh Zsolt kiemelte, hogy Az év tanyája fődíj mellett odaítélik a közönség díjat is a legtöbb szavazatot elnyert
pályázatnak, voksolni az erre a célra létrehozott Facebook oldalon lehet majd.
Az államtitkár részletezte, hogy Az év tanyája pályázat bírálati szempontjai között szerepel a tanyajelleg megléte, az adott
térségre jellemző tájjelleg, a környezetkímélő gazdálkodás, a más tanyákon is alkalmazható fenntarthatóságra
törekvés, a nyitott porta, az őshonos és tájjellegű állat- és növényfajták jelenléte. V. Németh Zsolt hangsúlyozta, hogy ezzel
a címmel is szeretnék népszerűsíteni a tanyai életet, amely a XXI. században is vonzó lehet a fiatal gazdálkodóknak,
vállalkozóknak.
A pályázatot a Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztési és vidékstratégiai főosztályára kell beadni nyomtatott
formában vagy elektronikusan az erre a célra létrehozott azevtanyaja@fm.gov.hu email címen, ahol választ lehet kapni a
pályázattal kapcsolatos kérdésekre.
A részletes pályázati felhívás itt található: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse
(Forrás: kormany.hu)
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TANYAPROGRAM 2017
FELHÍVÁS KÓD: TP-1-2017

FELHÍVÁS KÓD: TP-2-2017

Pályázat célja: a tanyák, valamint
a tanyás térség megőrzését és
fejlesztését célzó települési és
térségi fejlesztések támogatása.

Pályázat célja: a tanyák és a tanyás
térség megőrzése, fejlesztése
érdekében a tanyagazdaságok
indításának és fejlesztésének
támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be:
 települési önkormányzatok,
 önkormányzati társulások,
 egyházi jogi személyek,
 a jogosult településeken
székhellyel rendelkező és ott
működő nonprofit
szervezetek.
Forráskeret: 327 millió Ft
Támogatás mértéke: 90—100 %
Támogatható:

 Tanyagondnoki szolgálat


fejlesztése
Gazdálkodást segítő
szolgáltatások (tudásátadás,
hálózatfejlesztés, tájérték
megőrzés, esélyegyenlőségi
programok)
Tanyasi közösségi tér kialakítása

Pályázatot nyújthatnak be:
 magánszemélyek,
 őstermelők,
 egyéni vállalkozók,
akik 2017. január 1. előtti
időponttól kezdve életvitelszerűen
tanyán, mint lakóhelyen, vagy
mint tartózkodási helyen élnek.
A tanya a földhivatali
nyilvántartás szerint a
házastárs, a testvér,
egyenes ágbeli rokon,
családi
gazdaság
tulajdonában kell legyen.

ingatlansaját, a
valamely
vagy a
tagjának

Forráskeret: 380 millió Ft
Az elnyerhető támogatás
maximális összege: 3 millió Ft


Támogatás mértéke: 50—75%
 Világítás fejlesztése
 Biztonsági rendszerek fejlesztése
A
támogatás
de
minimis
 Vízminőség vizsgálatok
támogatásnak minősül.
elvégzése

A pályázat kizárólag
elektronikusan
nyújtható be,
a felület használata
előzetes regisztrációt
követően lehetséges!

FELHÍVÁS KÓD: TP-3-2017
Pályázat célja: tanyák
lakóépületének felújításáa,
valamint lakó- és
vagyonbiztonságot szolgáló egyéni
fejlesztések támogatása.
Pályázatot nyújthatnak be:

 a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi
területéhez tartozó valamennyi település tanyás térségnek
minősül;
 a pályázatok benyújtására 2017. augusztus 7-én (hétfőn)
reggel 8 órától a források kimerüléséig van lehetőség;
 A részletes felhívások, a kapcsolódó útmutatók és a pályázati
adatlapok a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján;
(palyazat.hoi.hu/app/tanya/index_main1.php) érhetők el;
 Felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8120; Fax.: 1/362-8104
E-mail: mtpi@hoi.hu
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magánszemélyek,

akik 2017. január 1. előtti
időponttól kezdve életvitelszerűen
tanyán, mint lakóhelyen, vagy mint
tartózkodási helyen élnek.
A tanya a földhivatali
nyilvántartás szerint a
házastárs, a testvér,
egyenes ágbeli rokon,
családi
gazdaság
tulajdonában kell legyen.

ingatlansaját, a
valamely
vagy a
tagjának

Forráskeret: 100 millió Ft
Az elnyerhető támogatás maximális
összege: 4 millió Ft
Támogatás mértéke: 75%

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

