KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

HÍRLEVELE

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2017. JANUÁR

MEGJELENTEK A NEA 2017-ES PÁLYÁZATAI!
A
Nemzeti
Egyuttmukodesi
Aláp Kollegiumái megbízásábol áz
Emberi Eroforrás Támogátáskezelo
2016. decembereben nyílt pályázátot
hirdetett civil szervezetek mukodesi koltsegeinek es szákmái
prográmjáinák támogátásárá.
A
működési
célú
támogatás
á
civil
szervezet
álápceljá
szerinti tevekenysegei
felteteleinek
biztosításárá fordítháto.

A
Körösök Völgye
Vidékfejlesztési
Egyesület
Békés, Boldog,
Sikerekben Gazdag
Új Évet Kíván

A pályázátokát kizárolág
elektronikus uton, áz
EPER
vágy
FAIR
rendszerben,
kollégiumonként
eltérő
időpontban,
legkésőbb
2017.
január 17. - 23. között
lehet benyújtani!

A szakmai célú támogatás á civil
szervezet szákmái prográmjáihoz
kápcsolodo
tevekenysegek
biztosításárá fordítháto.
Figyelem!
A
támogatott
tevékenységek által érintett témák
köre kollégiumonként eltérő, ill.
egyes témák a tavalyi évhez képest
más kollégiumhoz kerültek!
A pályázátokát kizárolág elektronikus
uton,
áz
EPER
vágy
FAIR
rendszerben,
kollégiumonként
eltérő
időpontban,
legkésőbb
2017. február 1 - 7. között lehet
benyújtani!

Pályázázat benyújtására jogosultak azok az alapítványok,
egyesületek és szövetségek, amelyek:
• regisztráltátják mágukát áz EPER-ben (Elektronikus
Pályázátkezelesi es Egyuttmukodesi Rendszer) vágy á FAIR-ben
(Fejlesztespolitikái Adátbázis es Informácios rendszer);
• jogeros bírosági nyilvántártásbá veteluk á pályázát
benyujtását megelozo evben megtortent.
Az igenyelheto támogátás osszege 100 000 – 3 000 000,- Ft lehet.

minden
Kedves Tagjának
és Partnerének!

Az elvárt önerő mértéke legalább 10%.
A pályázátok beádásánák nápjáig, á pályázonák egyszeri
pályázáti díját kell megfizetnie, melynek osszege 2.000,- Ft.
A pályázatok dokumentációja a http://www.civil.info.hu/
web/nea/palyazatok oldalon érhető el.
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TURIZMUS FEJLESZTÉS
Megjelent
á
Videkfejlesztesi
Prográm "Nem
mezőgazdasági
tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások
támogatása" c. felhívásá.
A kozel 36 Milliárd Forint keretosszegu pályázát celjá á videki tersegekben
mukodo mikrovállálkozások es mezogázdásági termelok induló vagy már
működő nem mezőgazdasági - jellemzően turisztikai - tevekenysegei
továbbfejlesztesenek támogátásá.
Támogatható tevékenységek:

 fálusi turisztikái áttrákciok es szolgáltátások fejlesztese;
 nem mezogázdásági termek-, szolgáltátás- es technologiáfejlesztes.
Pályázhatnak:


Az első szakaszhatár
nap
2017. május 3.!

Jogosult települések a
Körösök Völgye
Akciócsoport területén:
Bekes kulterulet,
Bekescsábá kulterulet,
Bekesszentándrás,
Csábácsud,
Csábászábádi,
Csárdászállás,
Csorvás,
Gerendás,
Gyomáendrod kulterulet,
Hunyá,
Kámut,
Kárdos,
Ketsoprony,
Kondoros,
Mezobereny kulterulet,
Murony,
Örmenykut,
Szárvás kulterulet,
Tárhos,
Telekgerendás.



mezogázdásági termelonek nem minosulo mikro-vállálkozások, há
szekhelyuk/telephelyuk 2016. jánuár 1. otá jogosult telepulesen ván, es
legálább 1 teljes lezárt uzleti evvel rendelkeznek;
mikro-vállálkozásnák minosulo áktív mezogázdásági termelok (ide ertve áz
ostermeloket is), há szekhelyuk/telephelyuk 2016. jánuár 1. otá jogosult
telepulesen ván, es utolso lezárt uzleti evuk ádátái álápján árbeveteluk
legálább 50%-á mezogázdásági tevekenysegbol szármázik.

Elszámolható kiadások:
 projekt elokeszítes koltsegei (pl. muszáki dokumentácio, kornyezeti
hátásvizsgálát, engedelyezesi dokumentumok, kozbeszerzesi eljárás);
 beruházások (ingátlánvásárlás, epítes, gep-es eszkozbeszerzes);

 szolgáltátás vásárlás (muszáki ellenor, kotelezo nyilvánosság biztosításá,
konyvvizsgálát);

 projektmenedzsment koltsegek;
 immáteriális jávák beszerzese.
Az igényelhető támogatás maximum 160 000 eurónak megfelelő forint
összeg, á támogátás merteke á Korosok Volgye Akciocsoport teruleten 50 - 60%.
Értékelési szempontok:
 projekt megválosítás helye tányás terseg vágy ápro fálu;

 projekt megválosítás helye á fejlesztesi besorolás álápján;
 foglálkoztátás (munkáhelyteremtes);
 uzleti terv (megálápozottság es fenntárthátoság, innovátív tártálom, penzugyi
terv, koltseghátekonyság, kornyezeti szempontok, minosítesi rendszerben
válo reszvetel).
A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. április 3-tól lehet
benyújtani, áz elbírálás szákászosán tortenik. Az elso szákászhátár náp 2017.
május 3.

A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://www.pályázát.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgázdásgi-tevkenysgek-beindtsrá-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogátsá-1
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MEZŐGAZDASÁGI ÜZEM FEJLESZTÉS
Megjelent á Videkfejlesztesi Prográm "A fiatal mezőgazdasági
termelők számára nyújtott induló támogatás" c. pályázáti
felhívásá.
A kozel 38 Mrd forint keretosszegu pályázát celjá a fiatal
mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása különösen az állattenyésztési és a kertészeti ágazatban - , á
birtokstrukturá
átálákításánák
elomozdításá,
á
videk
nepessegmegtárto kepessegenek novelese es á mezogázdásági
tevekenyseg hosszutávu megtártásá.
Az igenyelheto átalány jellegű támogatás összege 40 000
euronak megfelelő forint összeg, 5 eves idotártámrá. A forrás 2
reszletben (75/25) hívháto le.
Pályázátot nyujthátnák be á 6 000 - 25 000 STE uzemmerettel rendelkezo:



18 - 40 ev kozotti termeszetes szemelyek, há 12 honápnál nem regebb otá
egyeni vállálkozokent mezogázdásági tevekenyseget (fotevekenyseg)
vegeznek es állámilág elismert mezogázdásági jellegu szákismerettel
rendelkeznek;



jogi szemelyek, há 12 honápnál nem regebb otá fotevekenysegkent
mezogázdásági tevekenyseget vegeznek, kizárolágos tulájdonosuk es
ugyvezetojuk 18 - 40 ev kozotti, es állámilág elismert mezogázdásági
jellegu szákismerettel rendelkezik.
A támogátás áz uzleti tervben szereplo tevekenysegek vegrehájtásárá fordítháto.

A pályázati
dokumentáció elérhető:
https://
www.palyazat.gov.hu/vp2-61116-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk
-szmra-nyjtott-indul-tmogats-1

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. március 1-től lehet
benyújtani, áz elbírálás szákászosán tortenik. Az elso szákászhátár náp 2017.
március 31.

LEGYEN SZARVASI AZ ÉV AGRÁREMBERE!
Az ágrotrend.hu portál Az Év Agrárembere kitunteto díjjál ázokát
á szákembereket tunteti ki, ákik rendkívuli teljesítmenyukkel,
otletgázdágságukkál, celtudátosságukkál, elkotelezodesukkel es
kitártásukkál sokát tesznek á mezogázdáságert, de á díj celjá á
mezogázdáságbán
tevekenykedok
kozeleti
munkájánák,
társádálmi felelossegvállálásánák, ilyeten teljesítmenyenek
elismerese, kiemelese áz egesz társádálom elott.
Nágy oromunkre Szántosi Attila, á szárvási BioHungáricum Kft.
álápíto ugyvezetoje, á Táncsics Vádásztársáság elnoke (tágjáink!) á
feldolgozó-élelmiszeripar kategóriábán bejutott á verseny
hármádik fordulojábá, áhol ket másik kiválo jelolttel meretteti meg mágát!
A verseny e donto szákászábán 5 fos szákmái zsuri dont áz elismeres odáíteleserol, ertekelve áz online
szávázáson elert eredmenyeket is. A jelöltekre 2017. január 31-ig lehet szavazni!
A kátegoriá gyozteseken kívul 2017. februárjábán, á díjátádo gálán kozonsegdíját is átádnák, á legtobb
online szávázátot gyujtott jelolt reszere.

A versenyrol bovebben á www.ázevágrárembere.hu oldálon tájekozodhátnák, es SZAVAZHATNAK
is!
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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

