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2018. december 14-én bezárulnak 
a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Egyesület illetékességi területén 
érvényes LEADER pályázati 
felhívások. 

Támogatás az alábbi célokra 
igényelhető:  
 turisztikai szolgáltatások 

(kivéve szálláshely fejlesztés) 
 élelmiszeripari és kézműipari 

termékek  
 szolgáltatások és nem 

mezőgazdasági termelő 
tevékenységek  

 örökségvédelem. 

Az elnyerhető forrás összege 
200.000,- Ft - 10.000.000,- Ft, a 
támogatási intenzitás 50 - 85%.  

A költségek építésre, felújításra, 
infrastrukturális fejlesztésekre, 
eszközök és gépek vásárlására, 
marketing eszközök fejlesztésére, 
de akár képzési díjra is 
fordíthatóak. 

A pályázati dokumentáció az 
Egyesület és a Magyar 
Államkincstár honlapjáról érhető 
el: https://e-
kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/
leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 

Bővebb információ és ingyenes 
tanácsadás az Egyesület 
munkaszervezetétől kérhető. 

 
KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

IX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2018.  NOVEMBER 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS 

Az Egyesület új adatkezelési 
szabályzata értelmében  
2018 májusától hírlevelünk 
megjelenéséről csak azon 
ügyfeleink, partnereink részére 
áll módunkban értesítést 
küldeni, illetve egyéb 
információs, tájékoztató, 
partnerkereső leveleinket, 
p r o g r a m a j á n l ó i n k a t 
megküldeni, akik ehhez és az 
Egyesület részére a szükséges 
adatkezeléshez kifejezett 
hozzájárulásukat adják!  
 

A fenti szolgáltatások 
továbbra is térítésmentesen 
érhetőek el, azonban 
igénylésükhöz regisztráció/
feliratkozás szükséges, melyet 
az alábbi linkre kattintva 
könnyedén megtehetnek. 
 

 

HÍRLEVÉL  
FELIRATKOZÁS 

December 14-én zárulnak a LEADER pályázatok! 

 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzAS3sw65vlYfXRZXC4qfPhgCUnw_wBHOqXGhH95DeNWpQsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzAS3sw65vlYfXRZXC4qfPhgCUnw_wBHOqXGhH95DeNWpQsw/viewform
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CIVIL SZFÉRA 

 

 

Bővebb információ: 

www.civil.info.hu 

 

 a szervezeti változások miatt a 2019-es Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 

pályázatok meghirdetése csak 2019-ben várható; 

 új támogatási formaként kerül bevezetésre a korábbi működési és szakmai pályázati 

felhívások összevonásából létrejövő ún. összevont pályázat, melynek keretében vagy 
tisztán működési, vagy vegyesen működési és szakmai célú költségekre lehet pályázni 
(a részletfeltételek, úm. igényelhető minimum és maximum támogatás összege, 
felhívásonként benyújtható kérelmek száma stb. még nem véglegesítettek, ezért 
mindenképpen érdemes keresni az információkat a www.civil.info.hu oldalon); 

 új támogatási formaként kerül bevezetésre az ún. egyszerűsített pályázat, melyen 

olyan helyi, vagy legfeljebb területi hatókörű szervezetek indulhatnak, akiknek bevétele 
a megelőző két pénzügyi év egyikében sem haladta meg az 5 millió Ft-ot. A 
pályázatokról jogosultsági alapon, beérkezési sorrendben döntenek majd. 

 FIGYELEM! Egy szervezet egy évben vagy csak egyszerűsített, vagy csak összevont 

pályázatot adhat be! 

ÁTALAKULÓBAN A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER 

 

A Békés Megyei Civil Információs Centrum szervezésében  
2018. november 13-án NEA 2019 címmel rendeztek információs napot, 
Békéscsabán. A rendezvényen a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának vezetői adtak tájékoztatást a 
Nemzeti Együttműködési Alapot érintő, már életbe lépett, illetve a közeljövőben 
várható változásokról, és az új pályázati/támogatási formákat érintő 
tudnivalókról. A nagy érdeklődés mellett lezajlott fórumon Szalay—Bobrovniczky 
Vince helyettes államtitkár és dr. Kecskés Péter főosztályvezető foglalta össze a 
legfontosabbakat: 

 a pályázatok kezelése 2019. január 1-gyel az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőtől (EMET) a Bethlen Gábor Alaphoz (BGA) kerül , a kollégiumi rendszer továbbra is megmarad;  

 a normatív támogatások esetében a %-os minimum érték 5%-ra csökken, az adományok minimum összege nem változik; 

NOVEMBER 26-IG NYÚJTHATÓAK BE PÁLYÁZATOK A NEMZETISÉGI 
TÁMOGATÁSOKRA 

A 100%-os támogatás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó 
magyarországi nemzetiségek segítése nyelvük, kulturális hagyományaik, 
szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában.  
 

A támogatást négy kategóriában lehet igényelni: 

1. működésre  
2. kulturális kezdeményezések megvalósítására  
3. nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására  
4. anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatására  

 
Bővebb információ: 
http://bgazrt.hu/tamogatasok/hazai_tamogatasok/nemzetisegi_tamogatasok/ 
e-mail: nemzetiseg@bgazrt.hu 
telefon: +36-1-795-5400 

Továbbá a roma nemzetiségi felhívásokkal kapcsolatban: 
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/roma_nemzetisegi_tamogatasok/ 
e.mail: nemzetiseg@emet.gov.hu 
telefon +36-1-550-2810 

Pályázat benyújtására jellemzően nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek jogosultak. 

Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a 
továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven.  

http://civil.info.hu/
http://bgazrt.hu/tamogatasok/hazai_tamogatasok/nemzetisegi_tamogatasok/
mailto:nemzetiseg@bgazrt.hu
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/roma_nemzetisegi_tamogatasok/
mailto:nemzetiseg@emet.gov.hu
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ÉLELMISZERIPAR 

Az első  

szakasz határ nap  

2019. január 16.  

CÉGKAPU REGISZTRÁCIÓ! 

 
A Vidékfejlesztési Program keretében 
meghirdetett pályázatok esetében a 
Magyar Államkincstár szinte kizárólag 
elektronikus úton tart kapcsolatot az 
ügyféllel. Ezért fontos, hogy a 
gazdálkodó szervezetek, illetve 
k é p v i s e l ő i k  v i z s g á l j á k 
meg,  rendelkeznek-e érvényes 
Cégkapu regisztrációval, mert a 
Kincstár 2018 októberétől  
kizárólag ezen a felületen 
érintkezik a  tám oga tást 
igénylőkkel.  

Javasoljuk, hogy amennyiben nem 
rendelkeznek érvényes Cégkapu 
regisztrációval, haladéktalanul 
tegyenek eleget a jogszabályban 
foglalt kötelezettségeiknek és 
k e z d e m é n y e z z é k 
regisztrációjukat  https://
cegkapu.gov.hu/ weboldalon, 
Ügyfélkapu/Telefonos azonosítást 
követően. 

A regisztráció menetéről részletesebb 
tájékoztatás és útmutató található az 
alábbi weboldalon: https://
segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/
cegkapu.html  

Megjelent a Vidékfejlesztési Program "Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése a feldolgozásban” c. pályázati felhívás, melynek 
keretében olyan projektek támogatottak, amelyek során a fejlesztések a 
következő célok valamelyikének megvalósulását szolgálják: 

 magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása,  

 versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, 

optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése,  

  piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítása és bővítése,  

 a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése. 

Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető: 

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai 
fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás 
hatékonyságának növelése érdekében. (Termeléshez kapcsolódó új eszközök, 
gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy 
a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése) 
 
2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése  

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési 
beruházások.  
(Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor 
készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, 
érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új 
technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy a célterülethez 
tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.) 
 

Továbbá önállóan nem támogatható tevékenységekre: 

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek: Kizárólag 
már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából 
történő felújítása és korszerűsítése 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

 
Támogatási kérelmet  

 mezőgazdasági termelők és  
 mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások,  
 illetve ezek konzorciumai nyújthatnak be. 

 
A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2019. január 2-től lehet beadni, 
az elbírálás szakaszosan történik.  

Az igényelhető támogatás legmagasabb összege az 1. célterületen egyéni 
beruházás esetén 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén 1 500 millió Ft, a 2. 
célterületen egyéni projekt esetén maximum 200 millió Ft, kollektív projekt 
esetén maximum 500 millió Ft.  

A támogatás mértéke a Körösök Völgye Akciócsoport területén 50%. 

A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el: 
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-18-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-
feldolgozsban-1 

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-18-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-18-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-1
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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 

Európai 
Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

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 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 


