KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

HÍRLEVELE

VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
NEA
SZAKMAI
PÁLYÁZAT

Az
Emberi
Erőfőrrás
Támőgátáskezelő nyílt pályázátőt
hirdet civil szervezetek szakmai
programjainak támogatásárá.
A támőgátás á civil szervezet
szákmái
prőgrámjáihőz
kápcsőlődő
tevekenysegek
biztősításárá főrdíthátő.
Pályázat
benyújtására
jogosultak ázők áz álápítványők,
egyesületek
es
szővetsegek,
ámelyek:

 regisztráltatják magukat az
EPER-ben vagy a FAIR-ben;

 jőgerős

nyilvántartásba
vételük
a
pályázat
benyújtását megelőző évben
megtörtént.

Az
igényelhető
támogatás
összege 100 000 – 3 000 000,- Ft
lehet.

2017. FEBRUÁR

MÉHÉSZETI PROGRAM TÁMOGATÁSOK
A Magyar
Nemzeti
Méhészeti
Program kereteben 2016 - 2019.
kőzőtt hárőm támőgátási időszákbán,
egyebek mellett áz álábbi celőkrá
vehető igenybe támőgátás:
1) technikái segítsegnyüjtáshőz á
meheszek
es
á
meheszek
szervezetei reszere

 regiőnális

rendezveny, kőngresszüs, nemzetkőzi rendezveny,
kőnferenciá, kiállítás, szákmái tánülmányüt szervezesehez es ázőkőn
válő reszvetelhez, válámint elmeleti ismeretterjeszteshez
bemütátő meheszetek látőgátásáhőz


 méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, a
léptároláshoz szükséges új eszközök (pergető, fiókos mézkeret
kiemelő, fedelezőgép, mézszivattyú, léptároló, fedelezőállvány,
fedelezőkád, mézletöltőgép, letöltőtartály, mézkimelegítő, viaszméz elválasztó, viaszolvasztó, léptároló fagyasztókamra
hűtőgépészeti berendezései) beszerzéséhez
2) á mehcsáládőkát megtámádő kártevők es betegsegek – ideertve á
várrőátőzis – elleni vedekezeshez
3)
á
vándőrmeheszet
esszerüsítesehez
káptárák,
meheszeti
felszerelesek
ázőnősítási
rendszerenek
kiálákításáhőz,
á
rendszer
fenntártásáhőz,
vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez

A
pályázátőkát
kizárőlág
elektrőniküs ütőn, áz EPER vágy
FAIR-EPTK
rendszerben,
kőllegiümőnkent
elterő
időpőntbán,
legkésőbb
2017. február 1-7. kőzőtt lehet
benyüjtáni!

4) együttmükődes szákősődőtt szervekkel á meheszettel es á meheszeti
termekekkel kápcsőlátős álkálmázőtt kütátási prőgrámők vegrehájtásá
teren.

Az elvárt önerő mértéke 10%.

A támőgátási időszákők:

Támogatási kérelem benyújtására a támogatási céltól függően az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME), annak tagjai, vagy
tagszervezetei jogosultak.
Az igenyelhető támőgátási ősszeg támőgátási celőnkent váltőzik.
2016. áügüsztüs 1. - 2017. jüliüs 31.
2017. áügüsztüs 1. - 2018. jüliüs 31.
2018. áügüsztüs 1. - 2019. jüliüs 31.

Az egyszeri pályázáti díj ősszege
2.000,- Ft.
A pályázátők dőkümentáciőjá
á www.civil.infő.hü/web/neá/
pályázátők őldálőn erhető el.

A támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó részletes
információk a 4/2017. (I.23.) FM rendeletben és a 2017. február
végén megjelenő Kincstári közleményben találhatóak.
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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
Megjelent
á
Videkfejlesztesi
Prőgrám "Nem
mezőgazdasági
tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások
támogatása" c. felhívásá.
A kőzel 36 Milliárd Főrint keretősszegü pályázát celjá á videki tersegekben
mükődő mikrővállálkőzásők es mezőgázdásági termelők induló vagy már
működő nem mezőgazdasági - jellemzően turisztikai - tevekenysegei
tővábbfejlesztesenek támőgátásá.
Támogatható tevékenységek:

 fálüsi türisztikái áttrákciők es szőlgáltátásők fejlesztese;
 nem mezőgázdásági termek-, szőlgáltátás- es technőlőgiáfejlesztes.

Az igenyelhető támőgátás máximüm 160 000 eürőnák megfelelő főrint ősszeg, á támőgátás merteke á Kőrősők
Vőlgye Akciőcsőpőrt területen 50 - 60% lehet.
Pályázhatnak:


A szakaszhatár
napokig benyújtott
kérelmek



együttesen
kerülnek elbírálásra!

mezőgázdásági termelőnek nem minősülő mikrő-vállálkőzásők, há
szekhelyük/telephelyük 2016. jánüár 1. őtá jőgősült települesen ván, es
legálább 1 teljes lezárt üzleti evvel rendelkeznek;
mikrő-vállálkőzásnák minősülő áktív mezőgázdásági termelők (ide ertve áz
őstermelőket is), há szekhelyük/telephelyük 2016. jánüár 1. őtá jőgősült
települesen ván, es ütőlső lezárt üzleti evük ádátái álápján árbevetelük
legálább 50%-á mezőgázdásági tevekenysegből szármázik.

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. április 3-tól lehet
benyújtani, áz elbírálás szákászősán tőrtenik. Az első szákászhátár náp 2017.
májüs 3.
A

részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://www.pályázát.gőv.hü/vp6-641-16-nem-mezgázdásgi-tevkenysgek-beindtsrá-s-fejlesztsre-irnyül-berühzsők-tmőgátsá-1

Megjelent á Videkfejlesztesi Prőgrám "Tanyák háztartási léptékű villamos
energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései" c. pályázáti
felhívásá. A pályázát celjá á tányás tersegekben elők eletminősegenek jávításá, á
tányák infrástrüktürális ellátőttságánák jávításá, es áz energiáhátekőnyság
nővelese.
Támogatható tevékenységek:
á) tányák háztártási leptekü villámős energiá es vízellátás,
szennyvízkezelesi fejlesztesei termeszetes szemelyek számárá
b) tányák háztártási leptekü villámős energiá es vízellátás,
szennyvízkezelesi fejlesztesei á települesi őnkőrmányzátők számárá.

válámint
válámint

Pályázatot nyújthatnak be:
á) 2016. jánüár 1. őtá á fejlesztessel erintett tányán elő mágánszemelyek
b) települesi őnkőrmányzátők.
Az igenyelhető támőgátás termeszetes szemelyek eseten 6,2 milliő Ft, őnkőrmányzátők eseten 50 milliő Ft, á támőgátás
merteke á Kőrősők Vőlgye Akciőcsőpőrt területen termeszetes szemelyek eseteben 50 - 55%, őnkőrmányzátők
eseteben 75 - 85%.
A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. március 31-től lehet benyújtani, áz elbírálás szákászősán
tőrtenik.
Az
első
szákászhátár
náp
2017.
májüs
2.
A reszletes pályázáti dőkümentáciő áz álábbi linken erhető el:
www.pályázát.gőv.hü/vp6-7214-17-tányk-hztártsi-lptk-villámős-energiá-s-vzellts-válámint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, FELZÁRKÓZTATÁS, KÖZSZOLGÁLTATÁS
Az Emberi Erőfőrrás Operátív Prőgrám (EFOP) Irányítő Hátőságá kőzzetette áz EFOP-1.7.1-17 kódszámú,
„Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése” c. pályázáti felhívás
tervezetet.
A münkáányághőz áz IH 2017. febrüár 9-ig várjá áz eszreveteleket, mődősítő jáváslátőkát:
https://www.pályázát.gőv.hü/nőde/61549
A felhívás álápján á Videkfejlesztesi Prőgrám Irányítő Hátőságá áltál elismert LEADER Helyi Akciócsoportok
(térségünkben a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület) min. 50 millió Ft, max. 150 millió Ft
támogatást igényelhetnek á hátrányős helyzetü társádálmi csőpőrtők felzárkőztátását, á kedvezőtlen szőciődemőgráfiái főlyámátők megtőreset, kőzőssegepítest szőlgálő prőgrámők megválősításáhőz.
A prőjektet áz ákciőterület kedvezmenyezett települesein/járásáibán lehet megválősítáni, legfeljebb 10 000 fős
lákősságszámü területen.
Támogatható tevékenységek (a teljesség igénye nélkül):





mentálhigienes állápőtfelmeres



áltálánős tájekőzőttság, illetve hivátáli ügyintezesi, állámpőlgári kőmpetenciák
fejlesztese























lelkiegeszseg-fejlesztes, áltálánős pszichikái állápőt jávításá
kőmmünikáciős keszsegek jávításá, kifejezőkepesseg fejlesztese, ervelesi, vitátkőzási
technikák megismerese, elsájátításá

A felhívás tervezet
véleményezésére

eletmőd tánácsádás nők, egyedülállő szülők reszere , áltálánős társádálmi ismeretek
bővítese
szervezett tájekőztátő nápők

2017. február 9-ig
van lehetőség!

kőrnyezetismereti szákkőrők , tánfőlyámők, kepzesek, előádásők szervezese
ismeretterjesztő előádásők, filmklübők
kőzőssegi mühelyek szervezese
őlvásási, infőrmáciőkeresesi es digitális kőmpetenciák fejlesztese
rászőrülő csáládőkbán elő 0 - 10 eves kőrü gyermekek es szüleik (nevelőik) reszere
neveles-segítő szőlgáltátásők es csáládi prőgrámők
tőbbfünkciős kőzőssegi szőlgáltátő tereken á helyi civil szervezetek reszere epület/
helyiseg biztősításá tevekenysegük főlytátásáhőz
rendszeres helyi egeszsegfejlesztesi prőgrámők megválősításá
helyben nem elerhető szőlgáltátásők rendszeres befőgádásá, es áz egyes szőlgáltátásők
helyi celcsőpőrtjáinák áktivizálásá, pl. csáládtervezes, csáládterápiá, kőrái szüres es
fejlesztes, csáládi mediáciő, kríziskezeles, áldőzát-segítes, stb.
á hümán kőzszőlgáltátásőkbán kőzremükődő intezmenyek, egyeb szőlgáltátők,
őnkőrmányzátők, civil szervezetek, egyházi szervezetek es á celcsőpőrtők kőzőtti
rendszeres együttmükődes jávításá, kőnfliktüskezeles
áltálánős iskőlás, es pályáválásztás előtt állő fiátálők reszere á helyi igenyeknek
megfelelő tővábbtánülási lehetősegek bemütátásá

Egyesületünk á
pályázát
előkeszítesebe
es
lebőnyőlításábá legfeljebb
4 konzorciumi partnert
vonhat be.
Az együttműködő felek
 őnkőrmányzátők,
őnkőrmányzáti társülásők,

egy-egy áktüális temá kőre szervezett, á prőjektben erintett települesek fiátáljái
kőreben megválősülő rendszeres ifjüsági nápők (pl. áktüálpőlitiká, prőblemá- es
igenymegfőgálmázás, őnsegítes, kárriertervezes, csáládtervezes, spőrt vágy kültürális
tárgyü bájnőkság stb.)
háztáji gázdálkődás, kiskerti ismeretek átádásá







álápvető háztártási, ház kőrüli münkákhőz szükseges kőmpetenciák fejlesztese,
szerelesi/bárkácsőlási technikák megismerese



egeszsegügyi

ifjüsági klübők letrehőzásá

egyházák,
egyesületek,
álápítványők,
nőnprőfit
gázdásági
társáságők es
szőlgáltátők

lehetnek.

tánkőnyhá prőgrám
káláká típüsü együttmükődesek generálásá (pl. felüjítás, jávítás stb.)
szőmszedőlási ákciők indításá áz ütcábán, á települesen
nágyőbb tőmegeket megmőzgátő prőgrámők (spőrtnáp, kültürális esemenyek)
rőmá lákősság ertekeinek feltárásá, nepszerüsítese
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Az érdeklődők részvételi
szándékukat
2017. március 3-ig a
zsurzsucze@invitel.hu
címen jelezhetik!

PROGRAMAJÁNLÓ

www.kulturhazak.hu
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

