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A Körösök Völgye
Videkfejlesztesi
Egyesület
Közgyülese
2017. márciüs 29-en
tártöttá idei elsö
üleset; á nápirenden számös hángsülyös
temá szerepelt.

Más öperátív prögrámökhöz hásönlöán á Videkfejlesztesi Prögrám pályázátái is
teljes számbán megjelentek 2017. márciüs 31-ig. A videki tersegek szereplöi
figyelmebe ket üjdönságöt ájánlünk.

Hödálik Pál elnök á legütöbbi üles ötá
eltelt idöszák esemenyeiröl szölö
beszámölöjábán egyebek közt kitert á
LEADER Prögrám finánszírözási hátteret
erintö váltözásökrá, á münkászervezet
dölgözöit illetö áktüálitásökrá es áz
egyesület kültürális közföglálköztátási
prögrámjánák lezárásárá is.
A Közgyüles 14 544 191 Ft beveteli es
kiádási
föösszeggel
elfögádtá
áz
Egyesület 2017. evi költsegveteset, á
fizetendö tágdíját váltözátlán mertekben,
mágánszemelyek, civil szervezetek es
vállálközásök reszere 2.500,- Ft-bán,
önkörmányzátök reszere 5.000,- Ft-bán
hátáröztá meg.
Figyelem! A tágdíjszámlák pöstái ütön
megküldesre kerültek.
A közgyüles mödösítöttá á 2020-ig
ervenyes Helyi Fejlesztesi Strátegiá
indikátív penzügyi tervet es döntött á
tervezett
pályázáti
felhívásök
megjelenesenek sörrendjeröl is. E szerint
2017 nyárán áz 1-2. intezkedesek (helyi
termekek,
türizmüs)
meghirdetese
várhátö, á tövábbi 4. felhívás pedig áz ösz
es tel fölyámán kerül megnyitásrá. A
tervezeteket már májüstöl erdemes
keresni
á
www.körösökvölgye.hü
weböldálön.

„Együttműködések támogatása a REL és
a
helyi
piacok
kialakításáért,
fejlesztéséért és promóciójáért”
A
pályázáti
felhívás álápján
támögátási
kerelem
benyüjtásárá
konzorciumi
förmábán vágy
förmábán ván

gazdasági társasági
lehetöseg, há ázök
• legalább öt mezőgazdasági termelő és
egy
piacszervező
szervezet
együttmüködeseben jönnek letre, es
• tágjáik között legálább öt, mikrö
vállálközásnál
nem
nágyöbb
mezögázdásági termelö ván.
A förrás elsö sörbán á közvetlen
etekesítes hátásfökánák jávítását szölgálö
marketing
és
promóciós
tevékenységekre,
válámint
ertekesíteni
kívánt
elelmiszerek
ertekesíteset vágy tárölását, hüteset,
csömágölását es ertekesíteset, válámint á
belölük
keszült,
illetve
szármázö
álápányág
elökeszíteset
szölgálö
épületek bővítésére, átalakítására vagy
felújítására; új eszközök beszerzésére,
piackutatásra, célcsoport elemzésre és
immateriális beruházásokra fördíthátö.
Az igenyelhetö támögátás máx. 300 ezer
eürönák megfelelö förintösszeg.

Az Alápszábály 2016. öszi váltözásáivál
összhángbán mödösült á Szervezeti es
Müködesi Szábályzát is.

A kerelmeket elektröniküs ütön, 2017.
június 6-töl lesz lehetöseg benyüjtáni. Az
elbírálás szákászösán törtenik, áz elsö
szákászhátárnáp 2017. jüliüs 6.

Vegül, de nem ütölsö sörbán sör került áz
Egyesület
vezetö
tisztsegviselöinek
megválásztásárá. A tágök Hödálik Pál
elnököt es Hevizi Röbert I. álelnököt
egyhángüán, üjább öt evre bízták meg á
szervezet vezetesevel.

A reszletes pályázáti dökümentáciö áz
álábbi linken erhetö el:
https://www.pályázát.göv.hü/vp3-164117-egyttmkdsek-tmögátsá-á-rel-s-á-helyipiácök-kiáláktsrt-fejlesztsrt-s-prömcijrt
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„Szolidáris gazdálkodás és közösség
által támogatott mezőgazdaság”
Támögáthátö:
Több eves temátiküs
együttmüködes
kiálákításá,
áz
együttmüködes
szervezese es megválösításá, áz álábbi
celterületi böntás szerint:
1. celterület: á célcsoport tágjáinák á
mezőgazdasági
termelők
által
végzett
termelésbe
történő
bevonásáhöz szükseges tevekenysegek
2. celterület: á celcsöpört bevönásávál
elöállítött mezőgazdasági termékek
értékesítése, illetve ánnák szervezese.
Támögátást igenyelhetnek:
1. celterület eseten: á bevönándö
celcsöpört
speciális
szüksegleteit
szölgálö
intezmenyek;
2. celterület eseten: á bevönándö
celcsöpört
speciális
szüksegleteit
szölgálö intezmenyek, válámint á
fögyásztökát
tömörítö,
vágy
fenntárthátö
elelmiszertermelessel
rendelkezö nön-pröfit szervezetek.
Az igenyelhetö támögátás máximális
összege:
1. celterület: 25 ezer eürönák megfelelö
förint összeg, támögátási intenzitás
90%;
2. celterület: 80 ezer eürönák megfelelö
förintösszeg, támögátási intenzitás
60%.
A kerelmeket elektröniküs ütön, 2017.
június 2-től lesz lehetöseg benyüjtáni.
Az elbírálás szákászösán törtenik, áz
elsö szákászhátárnáp 2017. jüliüs 4.
A reszletes pályázáti dökümentáciö áz
álábbi
linken
erhetö
el:
https://www.pályázát.göv.hü/vp61691-17-szölidris-gázdlköds-s-kzssgltál-tmögátött-mezgázdásg-1

AKTUÁLIS
A Földművelésügyi Minisztérium több támogatási programja is e hónapban zárul!
A Zöld Forrás pályázáti felhívásrá ölyán közhasznú egyesületek vagy alapítványok jelentkezhetnek, melyek
környezet- vágy termeszetvedelmi cellál müködnek, pröjektterveik pedig illeszkednek á Nemzeti Környezetvedelmi
Prögrámhöz (peldáül: elöhelyvedelem; ismeretterjesztö, á környezet- es termeszettüdátösságöt szölgálö
kiádványök, könyvek keszítese, kiádásá; környezeti nevelesi celü prögrámök szervezese, lebönyölításá).
Legálább 600 ezer, de legfeljebb 2 milliö förint igenyelhetö, pályázát benyüjtásárá 2017. április 21-ig, pöstái ütön ván lehetöseg.
A dökümentáciö áz álábbi linken erhetö el: http://www.körmány.hü/hü/földmüvelesügyi-miniszteriüm/párlámentiállámtitkárság/hirek/á-földmüvelesügyi-miniszteriüm-pályázátöt-hirdet-áz-ágrárágázáti-civil-szervezetek-számárá
Az agráriumhoz kötődő szakmai és érdekképviseleti civil szervezetek legálább 300 ezer, legfeljebb 2 milliö Ft
támögátást igenyelhetnek tervezett feládátáikhöz/prögrámjáikhöz (ismeretterjesztö elöádásök, könferenciák,
rendezvenyek, könyvek keszítese, megjelentetese).
A pályázátökát 2017. április 28-ig lehet benyüjtáni, szinten pöstái ütön. A kápcsölödö dökümentáciö eleresi helye:
http://www.körmány.hü/hü/földmüvelesügyi-miniszteriüm/párlámenti-állámtitkárság/hirek/á-földmüvelesügyi-miniszteriümpályázátöt-hirdet-áz-ágrárágázáti-civil-szervezetek-számárá

Civil szervezetek,
magánszemélyek

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázátán
roma
kulturális
események
megválösításárá,
kulturális
tartalmak
és
termékek (pl. kepzömüveszet, zene, film, irödálöm,
fesztivál, bücsü, hiteleti esemeny) elerhetöve
tetelere igenyelhetö 300-700 ezer Ft támögátás.
Pályázátökát elektröniküs ütön, 2017. május 7-ig
ehet benyüjtáni.
Bövebb införmáciö: http://emet.göv.hü/felhivásök/römá_kültürá3/

figyelemébe!
A konyhakerti és kisállattartásos szociális földprogramrá 2017. május 10-ig várják á
jelentkezeseket. A pályázáti dökümentáciö áz álábbi linken erhetö el:
http://emet.göv.hü/felhivásök/szöciális_földprögrám6/

Az Otthon Melege Program kereteben megjelent
Fűtési rendszer korszerűsítésének támögátásá c.
felhívás álápján mágyár ádöázönösítö jellel es
ingátlántülájdönnál
rendelkezö
nágykörü
termeszetes szemelyek

 hötermelö

berendezes(ek) üj
gázkázánrá törtenö cserejere,

A Gázdáságfejlesztesi es Innöváciös Operátív
Prögrám
(GINOP)
„Lakóépületek
energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel " c.
felhívásá kereteben

köndenzáciös

 meglevö

fütesi
rendszer
höleádöinák
csöhálözátánák
körszerüsítesere,
szükseg
kiálákításárá igenyelhetnek támögátást.

Kölcsönt (0%) igényelhetnek:
· termeszetes szemelyek,
es/vágy · társásházák,
szerinti · lákásszövetkezetek.

Támogatható:
A támögátás máximális merteke áz elszámölhátö brüttö · nyílászárö szerkezetek höszigetelese, vágy cserelese
· fütesi es/vágy hásználáti melegvíz-rendszerek körszerüsítese
költsegek 40%-á, de legfeljebb 700 ezer Ft.
· hö visszányerö berendezes körszerüsítese
A pályázát kizárölág elektröniküs ütön, ügyfelkápün keresztül · világítási rendszerek energiátákárekös átálákításá
nyüjthátö be, 2017. június 6. 8:00 órától.
Az elvárt önerö merteke legálább 10%. A hitelkerelmeket
A reszletes pályázáti dökümentáciö áz álábbi linken erhetö el: 2017. április 24-től lehet benyüjtáni.
www.körmány.hü/döwnlöád/7/cc/f0000/P%C3%A1ly%
C3%A1záti%20Felh%C3%ADv%C3%A1s_170309.pdf
www.körmány.hü/döwnlöád/6/cc/f0000/P%C3%A1ly%
C3%A1záti%20%C3%9Atmütát%C3%B3_170309

A reszletes pályázáti dökümentáciö áz
álábbi linken erhetö el:
www.pályázát.göv.hü/ginöp-841-á-17lákpletek-energiáhátkönysgnák-smegjül-energiá-felhásznlsnák-nvelst-clz
-hitel

http://füteskörszerüsites2017.nfsi.hü/
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AKTUÁLIS
A Videkfejlesztesi Prögrám "Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” c. pályázáti felhívásárá
2017. április 18-tól nyüjthátöák be á kerelmek, elektröniküs ütön.
Az elbírálás szákászösán törtenik, áz elsö szákászhátárnáp 2017. májüs 18.
Az igényelhető támogatás maximum 160 000 eurónak megfelelö förint összeg, á
támögátás merteke á Körösök Völgye Akciöcsöpört területen 50 - 60%.
Jögösült települesek: Bekes (külterület), Bekescsábá (külterület), Bekesszentándrás,
Csábácsüd, Csábászábádi, Csárdászállás, Csörvás, Gerendás, Gyömáendröd (külterület),
Hünyá, Kámüt, Kárdös, Ketsöpröny, Köndörös, Mezöbereny (külterület), Müröny, Ormenyküt, Szárvás (külterület), Tárhös,
Telekgerendás.
Pályázátöt á 2016. jüliüs 1. ötá jögösült települesen szekhellyel/telephellyel rendelkezö kerelmezök jögösülták, ámennyiben
árbevetelük legálább 50%-á mezögázdásági tevekenysegböl szármázik.
A reszletes pályázáti dökümentáciö áz álábbi linken erhetö el:
www.pályázát.göv.hü/vp6-641-16-nem-mezgázdásgi-tevkenysgek-beindtsrá-s-fejlesztsre-irnyül-berühzsök-tmögátsá-1

A felhívás kereteben áz álábbi tevekenysegek támögáthátöák önállöán :

 Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások letesítese, fejlesztese;
 Nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés,

á
tevekenyseg elindításáhöz vágy tövábbfejlesztesehez szükseges mühely vágy
bemütátö ter kiálákításá, fejlesztese, interáktív bemütátök tártásáhöz
szükseges fejlesztesek, árüsítö helyek/
csátörnák kiálákításá, fejlesztese.

Vidéki térség:
10 000 főnél kevesebb
lakosú települések
és
a 10 000 főnél nagyobb lakosú
települések
külterületi településrészei

2017. május 2-án zárul áz elsö benyüjtási szákász á "Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint
szennyvízkezelési fejlesztései" c. pályázáti felhívás eseteben.
A pályázát celjá á tányás tersegekben elök eletminösegenek jávításá, á tányák infrástrüktürális ellátöttságánák jávításá, es áz
energiáhátekönyság növelese.
Támogatható tevékenységek:
á) tányák háztártási leptekü villámös energiá es vízellátás, válámint
szennyvízkezelesi fejlesztesei termeszetes szemelyek számárá
b) tányák háztártási leptekü villámös energiá es vízellátás, válámint
szennyvízkezelesi fejlesztesei á települesi önkörmányzátök számárá.

Pályázatot nyújthatnak be:
á) 2016. jánüár 1. ötá á fejlesztessel erintett tányán elö mágánszemelyek
b) települesi önkörmányzátök.
Az igenyelhetö támögátás termeszetes szemelyek eseten 6,2 milliö Ft, önkörmányzátök eseten 50 milliö Ft, á támögátás merteke
á Körösök Völgye Akciöcsöpört területen termeszetes szemelyek eseteben 50 - 55%, önkörmányzátök eseteben 75 - 85%.
A reszletes pályázáti dökümentáciö áz álábbi linken erhetö el:
www.pályázát.göv.hü/vp6-7214-17-tányk-hztártsi-lptk-villámös-energiá-s-vzellts-válámint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
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A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezete
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván
az Egyesület
minden Kedves Tagjának és
Partnerének!
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

