KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

HÍRLEVELE

VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

2017. MÁRCIUS

TÁMOGATÁSOK LAKÓHÁZAK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ

KÖZGYŰLÉS

Az Otthön Melege
Prögram kereteben
megjelent
Fűtési
A
Körösök
Völgye rendszer
Videkfejlesztesi Egyesület sörön korszerűsítésének
c.
következö
Közgyülesenek támogatása
palyazati felhívas alapjan, a magyar
idöpöntja
adóazonosítójellel és az érintett
ingatlanban
tulajdonjoggal
2017. március 29. (szerda),
rendelkező személyek

du. 15 óra.

Helye
a
münkaszervezet
Bekescsaba, Mednyanszky ü. 2.
I/10. szam alatti irödaja.
Napirendi pöntök:
1) Beszamölö a legütöbbi üles
öta
eltelt
idöszak
esemenyeiröl;
2) SzMSz mödösítasa;
3) 2017. evi költsegvetes
elfögadasa;
4) Helyi Fejlesztesi Strategia
mödösítasa;
5) Az egyesület elnökenek es
I.
alelnökenek
megvalasztasa;
6) Egyebek.
Amennyiben az üles nem
hatarözatkepes, a megismetelt
közgyüles
valtözatlan
napirenddel a fenti helyszínen,
2017. aprilis 4-en, dü. 15 öratöl
kerül megtartasra.
Minden Kedves Egyesületi Tag
megjelenesere szamítünk!

Megjelent a Gazdasagfejlesztesi
es Innövaciös Operatív Prögram
(GINOP)
„Lakóépületek
energiahatékonyságának
és
megújuló
energia
felhasználásának
növelését
célzó hitel " c. felhívasa.

Kölcsönt (0%) igényelhetnek:
· termeszetes szemelyek,
· tarsashazak,
hötermelö berendezes(ek) üj · lakasszövetkezetek.
köndenzaciös
gazkazanra Támogatható:
cserelesere,
· nyílaszarö szerkezetek
höszigetelese, vagy cserelese
hötermelö berendezes(ek) üj
· fütesi es/vagy hasznalati
gazkönvektör(ök)ra cserelesere,
melegvíz-rendszerek
meglevö
fütesi
rendszer
körszerüsítese
höleadöinak
es/vagy · hö visszanyerö berendezes
csöhalözatanak körszerüsítesere,
körszerüsítese
szükseg szerinti kialakítasara; · vilagítasi rendszerek
jarülekös
münkalatök
energiatakarekös atalakítasa
(kemenyatepítes/kialakítas, fütesiAz elvart önerö merteke legalabb
es hasznalati melegvíz ellatö
10%.
rendszer
atalakítas,
vezerles
A hitelkerelmeket 2017. aprilis
kialakítasa)
elvegzesere
24-töl lehet benyüjtani.
igenyelhetnek vissza nem terítendö
tamögatast.
A részletes pályázati
dokumentáció az alábbi linken
A támogatás mértéke a bruttó érhető el:
költségek maximum 40%-a, de www.palyazat.göv.hü/ginöp-841legfeljebb 700 000 Ft lehet.
a-17-lakpletekenergiahatkönysgnak-s-megjülA
palyazatökat
kizarölag energia-felhasznlsnak-nvelst-clzelektröniküs
ütön,
ügyfelkapün hitel
keresztül
lehet
benyüjtani
2017. június 6. 8 órától, a
rendelkezesre
allö
förras
kimerüleseig.
Részletes információ:
http://körösökvölgye.hü/%C3%9AJ%21+T%
C3%81MOGAT%C3%81S+F%C5%B0T%C3%
+RENDSZEREK+KORSZER%C5%B0S%C3%
8DT%C3%89S%C3%89RE%21-h465
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VP—KÖZÖSSÉGI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK
Megjelent a Videkfejlesztesi Prögram "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése " c. felhívasa.
Támogatható tevékenységek:

 Helyi termelői piac


vagy vasarter fejlesztese: elarüsítöhelyek, üzlethelyisegek es a
szölgaltatasökhöz szükseges helyisegek felüjítasa, kialakítasa;
Közkonyha fejlesztese: etkezteteshez szükseges talalö -, melegítö-, fözökönyha fejlesztese,
kialakítasa, raktar, hütökamra felüjítasa, kialakítasa, etkezö helyiseg feröhelyenek bövítese, könyhai gepek, eszközök, bütörök
es berendezesi, felszerelesi targyak, hütö- es csömagölastechnika beszerzese.

Támogatást igénylők köre:
1. Jögösült területen müködö települesi önkörmanyzat, települesi nemzetisegi önkörmanyzat, önkörmanyzati
tarsülas,
nönpröfit
szervezet,
egyhazi
jögi
szemely;
2. Jögösült területen ingatlantülajdönnal vagy szekhellyel, vagy telephellyel rendelkezö nönpröfit szervezet,
egyhazi jögi szemely.

A szakaszhatár
napokig benyújtott
kérelmek
együttesen
kerülnek elbírálásra!

Az igenyelhetö tamögatas maximális összege piacfejlesztés esetén
50 millió Ft, közkonyha fejlesztése esetén 20 millió Ft. A tamögatas merteke
a Körösök Völgye Akciöcsöpört területen 75 - 85%.
Jögösült

települesek

a

Körösök

Völgye

Akciöcsöpört

területen:

Bekes (csak külterület), Bekescsaba (csak külterület), Bekesszentandras, Csabacsüd,
Csabaszabadi, Csardaszallas, Csörvas, Gerendas, Gyömaendröd (csak külterület), Hünya,
Kamüt, Kardös, Ketsöpröny, Köndörös, Mezöbereny (csak külterület), Müröny, Ormenyküt,
Szarvas (csak külterület), Tarhös, Telekgerendas.

Támogatási kérelmeket elektronikus úton 2017. április 28. naptól lesz
lehetőség benyújtani. Az elbíralas szakaszösan törtenik. Az elsö szakaszhatar
nap 2017. majüs 29.
A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.göv.hü/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szölglpiacök-infrastrüktürlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse

Megjelent a Videkfejlesztesi Prögram "Tanyák háztartási léptékű
villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési
fejlesztései" c. palyazati felhívasa. A palyazat celja a tanyas
tersegekben elök eletminösegenek javítasa, a tanyak infrastrüktüralis
ellatöttsaganak javítasa, es az energiahatekönysag növelese.
Támogatható tevékenységek:
a) tanyak haztartasi leptekü villamös energia es vízellatas, valamint
szennyvízkezelesi fejlesztesei termeszetes szemelyek szamara
b) tanyak haztartasi leptekü villamös energia es vízellatas, valamint szennyvízkezelesi fejlesztesei a települesi
önkörmanyzatök szamara.
Pályázatot nyújthatnak be:
a) 2016. janüar 1. öta a fejlesztessel erintett tanyan elö maganszemelyek,
b) települesi önkörmanyzatök.
Az igenyelhetö tamögatas termeszetes szemelyek eseten 6,2 milliö Ft, önkörmanyzatök eseten 50 milliö Ft, a
tamögatas merteke a Körösök Völgye Akciöcsöpört területen termeszetes szemelyek eseteben 50 - 55%,
önkörmanyzatök eseteben 75 - 85%.
A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. március 31-től lehet benyújtani, az elbíralas
szakaszösan törtenik. Az elsö szakaszhatar nap 2017. majüs 2.
A részletes pályázati dokumentáció a következő linken érhető el:www.palyazat.göv.hü/vp6-7214-17-tanyk
-hztartsi-lptk-villamös-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
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VP - VÁLLALKOZÁSI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK
Megjelent a Videkfejlesztesi Prögram "Nem mezőgazdasági tevékenységek
beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása„ c. palyazati
felhívasa.
A felhívas celja a mikrövallalközasnak minösülö mezögazdasagi termelök indülö
vagy mar müködö nem mezögazdasagi tevekenysegeinek fejlesztese.
Palyazat benyüjtasara a 2016. jüliüs 1. öta jögösült települesen szekhellyel/
telephellyel rendelkezö kerelmezök jögösültak, amennyiben arbevetelük legalabb
50%-a mezögazdasagi tevekenysegböl szarmazik.
Fontos! A mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozásokat a pályázói körből kizárták!
Az igényelhető támogatás maximum 160 000 eurónak megfelelö förint összeg, a tamögatas merteke a Körösök
Völgye Akciöcsöpört területen 50 - 60%.
A tamögatasi kerelmeket elektröniküs ütön, 2017. április 18-tól lehet benyüjtani, az elbíralas szakaszösan törtenik.
Az elsö szakaszhatar nap 2017. majüs 18.
A felhívas kereteben az alabbi tevekenysegek tamögathatöak önallöan :

 Falüsi türisztikai attrakciók es szölgaltatasök letesítese, fejlesztese;
 Nem mezögazdasagi termek-, szölgaltatas- es technölögiafejlesztes,

a
tevekenyseg elindítasahöz vagy tövabbfejlesztesehez szükseges mühely vagy
bemütatö ter kialakítasa, fejlesztese, interaktív bemütatök tartasahöz
szükseges fejlesztesek, arüsítö helyek/csatörnak kialakítasa, fejlesztese.

A reszletes palyazati dökümentaciö az alabbi linken erhetö el:

FIGYELEM!
A felhívások
márciusban
több ponton módosultak!

www.palyazat.göv.hü/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-sfejlesztsre-irnyül-berühzsök-tmögatsa-1
Megjelent a Videkfejlesztesi Prögram "A fiatal mezőgazdasági termelők
számára nyújtott induló támogatás" c. palyazati felhívasa.
A közel 38 Mrd förint keretösszegü palyazat celja a fiatal mezögazdasagi
termelök gazdasagalapítasanak tamögatasa - különösen az allattenyesztesi es
a kerteszeti agazatban - , a birtökstrüktüra atalakítasanak elömözdítasa, a
videk nepessegmegtartö kepessegenek növelese es a mezögazdasagi
tevekenyseg hösszü tavü megtartasa.
Pályázatot nyújthatnak be a 6 000 - 25 000 STÉ üzemmérettel
rendelkező:



18 - 40 ev közötti termeszetes szemelyek, ha 12 hönapnal nem regebb öta
egyeni vallalközökent mezögazdasagi tevekenyseget (fötevekenyseg) vegeznek es allamilag elismert mezögazdasagi
jellegü szakismerettel rendelkeznek;



jögi szemelyek, ha 12 hönapnal nem regebb öta fötevekenysegkent mezögazdasagi tevekenyseget vegeznek,
kizarölagös tülajdönösük es ügyvezetöjük 18 - 40 ev közötti, es allamilag elismert mezögazdasagi jellegü
szakismerettel rendelkezik.
A tamögatas az üzleti tervben szereplö tevekenysegek vegrehajtasara fördíthatö.
Az igenyelhetö átalány jellegű támogatás összege 40 000 euronak megfelelő forint összeg, 5 eves idötartamra. A
förras 2 reszletben (75/25) hívhatö le.
A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. március 16-től lehet benyújtani, az elbíralas szakaszösan
törtenik. Az elsö szakaszhatar nap 2017. marciüs 31.
A
részletes
pályázati
dokumentáció
az
alábbi
linken
www.palyazat.göv.hü/vp2-611-16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtött-indül-tmögats-1
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érhető

el:

PROGRAMAJÁNLÓ

Az Európai Bizottság online
kérdőíves felületen várja a
gazdálkodók, az érdekvédelmi
és
szakmai
szervezetek,
valamint más intézmények
véleményét a jelenlegi Közös
Agrárpolitikáról (KAP).
A kerdöív a KAP szinte minden
reszletere kiterjed, így egyarant
megtalalhatöak benne a jelenlegi
rendszer pröblemait, a KAP altal teremtett hözzaadött ertekeket, a jövö
agrarpölitikaja altal kezelendö kihívasökat, valamint a KAP altal elerni
kívant celökat erintö felvetesek.
A válaszok alapján a Bizottság várhatóan ősszel alakítja ki a 2020
utáni új KAP-ot szabályozó alapelveket.
Az önline kerdöíves felület 2017. aprilis 27-ig itt elerhetö: https://
ec.eüröpa.eü/eüsürvey/rünner/FütüreCAP?sürveylangüage=HU
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:

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

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

