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EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM—2017

A
Körösök
V ö l g y e
Vidékfejlesztési
Egyesület
következő
Közgyűlésére
2017. május 23-án
(kedden)
du. 15 órától kerül sor a szervezet
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u.
2. I/10. szám alatti székhelyén.

2017-ben ismét lehetőség nyílik
pályázatot
benyújtani
a Tanyaprogramra.

NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló a legutóbbi ülés
óta
eltelt
időszak
eseményeiről;
2. F E B
2016.
évi
tevékenységéről
szóló
beszámolójának elfogadása;
3. Egyesület
2016.
évi
beszámolójának
és
közhasznúsági jelentésének
elfogadása;
4. Alapszabály módosítása;
5. C a f e t e r i a
szabályzat
módosítása;
6. Helyi
Bíráló
Bizottság
ügyrendjének elfogadása;
7. Helyi Fejlesztési Stratégia
módosítása;
8. Egyebek
Határozatlanképtelenség esetén
az ülés változatlan napirendi
pontok mellett, a meghívóban
szereplő időpontot követő fél
órával
(15.30-tól)
kerül
megtartásra, mely esetben a
Közgyűlés a jelen levő tagok
számától
függetlenül
határozatképes.
Az
egyesületi
tagok
megjelenésére
feltétlenül
számítunk!

A Magyar Közlöny 2017. április 26-i,
60. számában kihirdetésre került a
támogatás idei igénybevételének
feltételeiről szóló 20/2017. (IV.
26.) FM rendelet.
A részletes feltételeket tartalmazó
pályázati felhívások a Herman Ottó Intézet weboldalán érhetőek el a
rendelet kihirdetését követő 30 napon belül, a 4. célterület
dokumentációja már most letölthető!
A jogszabály alapján a tanyás térségben (Békés megye teljes területe)
működő

 önkormányzatok, önkormányzatok konzorciumai, társulásai,
 civil szervezetek, egyházak, valamint
 a 2017. január 1. előtti időponttól kezdve tanyán, vagy tanyás
térségben élő természetes személyek, őstermelők, egyéni
vállalkozók és családi gazdálkodók
az alábbi 5 célterületre pályázhatnak:
1) a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó
települési és térségi fejlesztések;
2) a tanyagazdaságok indítása és fejlesztése;
3) a tanyák lakóépületének felújítása, valamint lakó- és
vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések;
4) az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését
támogató mintaprogramok;
5) a Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló
mintaprogramok.
Az igényelhető támogatás mértéke célterületenként eltérő, 75-100%
között lehet. A program szinten rendelkezésre álló keretösszeg 1,5 Mrd
forint.
A benyújtott pályázatokat és egyedi támogatási kérelmeket a Hermann
Ottó Intézet kezeli, a támogatási döntést külön szakértőkből álló Bíráló
Bizottság hozza meg.
Bővebb információ:
http://palyazat.hoi.hu/app/tanya/index_main.php
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AKTUÁLIS
„EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA A REL ÉS A HELYI PIACOK KIALAKÍTÁSÁÉRT, FEJLESZTÉSÉÉRT ÉS
PROMÓCIÓJÁÉRT”
A pályázati felhívás alapján támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában
vagy gazdasági társasági formában van lehetőség, ha azok
• legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet
együttműködésében jönnek létre, és
• tagjaik között legalább öt, mikro vállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő
van.
A forrás első sorban a közvetlen étékesítés hatásfokának javítását szolgáló marketing és promóciós
tevékenységekre, valamint
értékesíteni kívánt élelmiszerek értékesítését vagy tárolását, hűtését, csomagolását és értékesítését, valamint a
belőlük készült, illetve származó alapanyag előkészítését szolgáló épületek bővítésére, átalakítására vagy

A pályázat
benyújtásához
ügyfélregisztrációs
szám szükséges, mely
a Megyei
Kormányhivatalban
(volt MVH)
igényelhető.

felújítására,
új eszközök beszerzésére,
piackutatásra, célcsoport elemzésre és
immateriális beruházásokra fordítható.
Az igényelhető támogatás max. 300 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.
A kérelmeket elektronikus úton, 2017. június 6-tól lesz lehetőség benyújtani. Az
elbírálás szakaszosan történik, az első szakaszhatárnap 2017. július 6.
A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-ahelyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt

„SZOLIDÁRIS GAZDÁLKODÁS ÉS KÖZÖSSÉG ÁLTAL TÁMOGATOTT
MEZŐGAZDASÁG”
Támogatható:
Több éves tematikus együttműködés kialakítása, az együttműködés szervezése és
megvalósítása, az alábbi célterületi bontás szerint:
1. célterület: a célcsoport tagjainak a mezőgazdasági termelők által végzett termelésbe történő
bevonásához szükséges tevékenységek
2. célterület: a célcsoport bevonásával előállított mezőgazdasági termékek értékesítése, illetve annak
szervezése.
Támogatást igényelhetnek:
1. célterület esetén: a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmények;
2. célterület esetén: a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmények, valamint a
fogyasztókat tömörítő, vagy fenntartható élelmiszertermeléssel rendelkező non-profit szervezetek.
Az igényelhető támogatás maximális összege:
1. célterület: 25 ezer eurónak megfelelő forint összeg, támogatási intenzitás 90%;
2. célterület: 80 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, támogatási intenzitás 60%.
A kérelmeket elektronikus úton, 2017. június 2-től lesz lehetőség benyújtani. Az elbírálás szakaszosan történik,
az első szakaszhatárnap 2017. július 4.
A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-1691-17-szolidris-gazdlkods-s-kzssg-ltal-tmogatott-mezgazdasg-1
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AKTUÁLIS
A Vidékfejlesztési Program "Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására
és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” c. pályázati felhívása ismét
módosult.
A legutolsó változások az Irányító Hatóság 2017. május 4-i
közleményéből ismerhetőek meg. A kérelmek benyújtására is új időponttól,
2017. május 12-től van lehetőség, továbbra is elektronikus úton.
Az elbírálás szakaszosan történik, az első szakaszhatárnap 2017. június 12.
Az igényelhető támogatás maximum 160 000 eurónak megfelelő forint összeg,
a támogatás mértéke a Körösök Völgye Akciócsoport területén 50 - 60%.
Jogosult települések: Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi,
Csárdaszállás, Csorvás, Gerendás, Gyomaendrőd (külterület), Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros,
Mezőberény (külterület), Murony, Örménykút, Szarvas (külterület), Tarhos, Telekgerendás.
Pályázatot a 2016. július 1. óta jogosult településen székhellyel/telephellyel rendelkező kérelmezők jogosultak,
amennyiben árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 Falusi

turisztikai attrakciók és szolgáltatások
létesítése, fejlesztése;

Vidéki térség:

 Nem

mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és
technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához
vagy továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy
bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív
bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák
kialakítása, fejlesztése.

A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:
www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-sfejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1

Az
Otthon
Melege
Program
fűtéskorszerűsítési
pályázatára
2017. június 6-tól, elektronikus úton
nyújthatóak be kérelmek.
Legfeljebb 40%-os támogatási intenzitással,
max. 700 eFt támogatás igényelhető új
kondenzációs gázkazán beszerzésére és a
kapcsolódó munkálatok elvégzésére.

A civil szervezetek 2017.
május 31-ig kell letétbe
helyezzék 2016. évről
szóló beszámolóikat az
Országos
Bírósági
Hivatalnál
(OBH).
F i g y e l e m !
A
nyomtatványok
2017.
április 19-én változtak,
továbbá
az
iratok
lajstromba vétele csak a
benyújtást követő napon
történik meg.

Pályázni
adóazonosítójellel
és
ingatlantulajdonnal
rendelkező
magánszemélyek
tudnak. A z
Bővebb
info:
futeskorszerusites2017.nfsi.hu/

http://

adóbevallások
benyújtásának határideje
szintén május 31., a KSH
jelentéseket 2017. június
12-ig kell benyújtani.
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10 000 főnél kevesebb
lakosú települések
és
a 10 000 főnél nagyobb lakosú
települések
külterületi településrészei

Kedves Olvasó!
Egyesületünk továbbra is jogosult
a
magánszemélyek személyi jövedelemadója
1%-os felajánlásainak fogadására, ezért arra
kérjük, ha elégedett az általunk végzett
tanácsadó, közösség –és program szervező
munkával, és szeretné, ha az elmúlt évekhez
hasonlóan továbbra is elérhetőek lennénk a
térség szereplői számára, adója 1%-val
támogasson bennünket.
Adószámunk: 18284517-1-04
A befolyt összeget Alapszabályunk szerinti
közhasznú céljaink, így különösen a terület-és
vidékfejlesztés segítése, kulturális örökség
megóvás,
valamint
természetvédelem
elérésére fordítjuk.
Tevékenységünkről bővebb információ a
www.korosokvolgye.hu címen elérhető
eboldalunkon található.

PROGRAMAJÁNLÓ

Szarvas
Tessedik Sámuel Múzeum
Május 27-től június 11-ig

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

