KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

IX. ÉVFOLYAM 9-10. SZÁM

2018. SZEPTEMBER—OKTÓBER

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS VIDÉKFEJLESZTÉS - PÁLYÁZATI AKTUALITÁSOK
2018. október
2-i hatállyal
módosultak
a
Körösök
Völgye
Vi d é k fe j l e s zt é s i
E g y e s ü l e t
illetékességi területén érvényes
LEADER pályázati felhívások.
A változások részletes jegyzéke az
alábbi linken elérhető.

ISMÉT
ELÉRHETŐVÉ
VÁLNAK
AZ
ÉLELMISZER
FELDOLGOZÁSI
TÁMOGATÁSOK!

Megjelent
a
Vidékfejlesztési
Program
"Mezőgazdasági
termékek
értéknövelése
a
feldolgozásban"
c.
pályázati
felhívás tervezete.

A
társadalmi
egyeztetésre
bocsátott munkaanyag szerint a
A legfontosabb módosítások a támogatás
az
alábbi
következők:
tevékenységekre igényelhető:
 az új benyújtási szakaszok:  élelmiszer-feldolgozó üzemek
2018. október 31., november 30.
fejlesztése
és december 14.
 energiafelhasználás
csökkentése
 az üzleti szolgáltatások és nem
 megújuló
energiaforrást
mezőgazdasági tevékenységek
hasznosító
technológiák
fejlesztése témájú pályázat
alkalmazása.
e se té be n
v á lto zot t
a
támogatható
T E Á O R Támogatási
kérelmet
tevékenységeket tartalmazó 2. mezőgazdasági termelők és
sz. melléklet;
mezőgazdasági termelőnek nem
 a vidéki örökség védelem minősülő
mikro-és
témájú pályázat esetében az új kisvállalkozások, illetve ezek
építésre,
az
ingatlanokra konzorciumai nyújthatnak be.
vonatkozó
teljes
körű
fejlesztésre és a templomokra Kérelmeket a tervezet szerint
vonatkozó tiltások törlésre elektronikus
úton, 2018.
kerültek.
december 10-től lehet benyújtani,
A
felhívások
az
Egyesület az elbírálás szakaszosan történik.
VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE

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,
programajánlóinkat
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

illetékességi területéhez tartozó
valamennyi
település
lakosai,
vállalkozásai,
civil
szervezetei,
önkormányzatai
számára
elérhetőek,
a
beruházások
megvalósulási helyére vonatkozóan
azonban településenként eltérő
szabályok alkalmazandóak.
A pályázati lehetőségekről bővebben
a hírlevél 2-3. oldalán írunk.
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Az
igényelhető
támogatás
legmagasabb
összege
egyéni
beruházás esetén 500 millió Ft,
kollektív beruházás esetén 1 500
millió Ft, mértéke a Körösök
Völgye Akciócsoport területén
50%.
A pályázati felhívás tervezete az
alábbi linken érhető el:
VP3-4.2.1-4.2.2-18

LEADER GAZDASÁGFEJLESZTÉS
VP6-19.2.1-54-1-17: TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
A pályázat célja: aktív turisztikai, falusi-és agroturisztikai szolgáltatások és turisztikai
attrakciók fejlesztése.
Támogatható tevékenységek: a szolgáltatás nyújtásához és a vendégfogadáshoz
kapcsolódóan építés, infrastruktúra fejlesztés, közműfejlesztés, energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés,
eszközök, gépek, berendezések beszerzése, marketing eszközök fejlesztése, képzésben való részvétel,
szolgáltatás minősítése. FIGYELEM! Szálláshely fejlesztése nem támogatható.
Pályázatot nyújthat be: adószámos magánszemély, őstermelő, vállalkozás (mikro-vállalkozás méretig), nonprofit szervezetek—GFO kód alapján.
Az igényelhető támogatás összege 500 000 Ft - 10 000 000 Ft, mértéke 50 - 60%.
ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK—A PROJEKTCÉLHOZ KAPCSOLÓDÓAN:

 Projekt
Az Egyesület
munkaszervezeténél




ingyenes tanácsadás
kérhető!

EGYESÜLETI
HÍREK
A
Körösök
Völgye
Vidékfejlesztési
Egyesület
Közgyűlése 2018. szeptember
25-én és 2018. október 9-én
is ülésezett.
Több
más
napirend
megtárgyalása mellett a tagok
Molnárné
dr.
Tarkovács
Márta
személyében
megválasztották az Egyesület
új elnökét, miután Hodálik
Pál a tisztségről 2018.
október
1-i
hatállyal
lemondott.
A Közgyűlés határozatba
foglalt köszönetnyilvánítással
ismerte el a távozó elnök
elmúlt hat évben végzett
kiemelkedően
sikeres
szakmai és közösségépítő
munkáját.





előkészítés költségei (előzetes tanulmányok, műszaki
dokumentáció, engedélyezési dokumentumok, egyéb szakértői tanácsadás)
Projekt menedzsment költségei
Beruházási költségek
 Terület előkészítés
 Ingatlanvásárlás
 Építés
 Eszközbeszerzés
 Immateriális javak beszerzése
Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei
Műszaki ellenőri díj
Szolgáltatás vásárlás (hatósági díj, illeték, jogi, közjegyzői költség,
felmérések, képzés, marketing eszköz fejlesztés, rendezvényszervezés,
kommunikációs tevékenység, minőségirányítás)

VP6-19.2.1-54-2-17: HELYI TERMÉKEK
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA

VP6-19.2.1-54-3-17:
A
LAKOSSÁG
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ
VALÓ
HOZZÁFÉRÉSÉT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK

A pályázat célja: a térségben megtermelt
alapanyagok és/vagy hagyományok,
tudás
felhasználásával
készülő
élelmiszeripari és kézműipari helyi
termékek piaci értékesítés céljából
történő előállítása.

A pályázat célja: induló és már működő
vállalkozások
nem
mezőgazdasági
termelő és szolgáltató tevékenységének
(meglévő vagy új) fejlesztése.

Támogatható
tevékenységek:
alapanyag előállításhoz és feldolgozáshoz
kapcsolódó
építés,
infrastruktúra
fejlesztés, közműfejlesztés, technológia
fejlesztés, marketing eszközök fejlesztése,
termékek minősítése, képzésben való
részvétel.

Támogatható tevékenységek: építés,
infrastruktúra
fejlesztés,
közműfejlesztés,
akadálymentesítés,
technológiai
fejlesztés,
marketing
eszközök fejlesztése, képzésben való
részvétel.

Pályázatot nyújthat be: 10 000 főnél
kevesebb lakosú településen működő
Pályázatot nyújthat be: magánszemély, mikrovállalkozások—GFO kód alapján.
őstermelő, vállalkozás (mikro-vállalkozás Az igényelhető támogatás összege
méretig), non-profit szervezetek—GFO 500 000 Ft - 4 000 000 Ft, mértéke 50 kód alapján.
60%.
Az igényelhető
támogatás összege
200 eFt - 10 000 eFt,
mértéke 50 - 60%.
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LEADER KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

Bár a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Programja keretében
rendelkezésre álló fejlesztési források közel 70%-a gazdaságfejlesztési célokra
fordítható, az ún. közösségi célú pályázati felhívások is komoly
beruházásokhoz biztosítanak lehetőséget, elsősorban a

 települési önkormányzatok,
 civil szervezetek és
 egyházi szereplők számára.

A pályázati
dokumentációk a

A támogatások közös jellemzője, hogy közcélú, vagyis a helyi közösségek, lakosok
által térítésmentesen használható létesítmények fejlesztésére, programok
szervezésére igényelhetőek.
A 200.000,- Ft - 10.000.000,- Ft között igényelhető forrás 75—85%-os
támogatási intenzitás mellett kérelmezhető, a megvalósítás helyétől
függően 15-25% önrész szükséges hozzá.

Magyar
Államkincstár
oldalán letölthetőek

A támogatás felhasználásának lehetséges területei rendkívül széleskörűek:

 természeti, táji érték rehabilitációja, fejlesztése, látogathatóvá tétele;
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK
 védett
épületek,
létesítmények
restaurálása,
felújítása,
látogathatóságának biztosítása;

 tájházak, gyűjteményes helyek, emlékházak, kézműves műhelyek





fejlesztése;
belső-és külső közösségi terek fejlesztése;
szabadtéri közösségi- és rendezvényterek fejlesztése;
szabadidős- és sportparkok, sportpályák fejlesztése;
közösségszervező, szemléletformáló programok szervezése.

Elszámolható költségek:










Építési költségek (felújítás, korszerűsítés stb.)
Ingatlanvásárlás költsége
Terület-előkészítés
Eszközök és immateriális javak beszerzése
Projekt előkészítés és projektmenedzsment költsége
Beruházás népszerűsítéséhez kapcsolódó programok költségei
Beruházás népszerűsítéséhez kapcsolódó költségek (pl. kiadvány, honlap
készítés)
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság költsége
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2018. október 31.
2018. november 30.
2018. december 14.
A támogatási kérelmeket
kizárólag elektronikusan,
ügyfélkapun
keresztül
lehet benyújtani, a felület
ha s ználat áho z
te hát
ügyfélkapus hozzáférés és
Kincstári ügyfélregisztrációs
szám szükséges.
Előbbi
személyesen
az
okmányirodában
igényelhető, utóbbi postai
úton vagy személyesen, az
alábbi
linken
elérhető
nyomtatvány kitöltésével.
https://
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/
hatalyos-ugyfel-nyilvantartasinyomtatvanyok-es-kitoltesiutmutatok

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

4

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

