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HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS VIDÉKFEJLESZTÉS - SZAKMAI PROGRAMOK

A
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
a
Magyar
Államkincstárral közösen hét
helyszínes
tájékoztató
rendezvénysorozatot szervez.

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 Szent István Egyetem Agrárés Gazdaságtudományi Kar
Agrártudományi
és
Vidékfejlesztési Intézete idén
már a második Nemzetközi
A rendezvénysorozat célja praktikus Vidékfejlesztési
Tudományos
információkkal
szolgálni
a Konferenciát szervezi meg.
Vidékfejlesztési Program keretében
támogatott projektek kifizetési
igényléseivel
kapcsolatosan;
a
támogatások
igénybevételéhez
kapcsolódó szabályok valamint a
legfontosabb gyakorlati tudnivalók,
a beruházási támogatásokra, illetve
a tudásátadásra irányuló pályázatok
speciális előírásai, a kifizetési
igénylésekkel és a költségek
elszámolásával
kapcsolatos
legfo ntosabb
teendők,
a
kedvezményezettek
azon
kötelezettségei, melyeket a Kincstár
az ellenőrzések során számon
kérhet.

A találkozó témája ezúttal a
magasabb (helyi) hozzáadott
érték, mint a vidék kitörési
A
fórumsorozat
Dél-alföldi
lehetősége.
állomásának helye és ideje:
Időpont és helyszín:
2018. szeptember 12. (szerda)
2018. november 8. csütörtök
9.00—13.00
Szarvas, Szabadság u. 1-3.
Hódmezővásárhely-Kormányhivatal
(SZIE Tessedik Campus)
(Hódmezővásárhely, Rárósi u. 110.)

A
fenti
szolgáltatások
továbbra is térítésmentesen
érhetőek
el,
azonban
igénylésükhöz regisztráció/
feliratkozás szükséges, melyet
az alábbi linkre kattintva A fórumokon a részvétel ingyenes,
könnyedén megtehetnek.
de előzetes regisztrációhoz kötött,

melyet legkésőbb 2018. szeptember
11-én, 12 óráig kell megtenni.

HÍRLEVÉL
FELIRATKOZÁS

A rendezvény a gyakorlati és a
tudományos
élet
metszéspontjában helyezi el
önmagát:
a
vidékfejlesztés
gyakorlati szereplői, alakítói és a
tudományos élet reprezentánsai
számára kínál lehetőséget a
közös gondolkodásra és a
hatékony
problémakezelési
módszerek
felvázolására.
A
felhívás
minden
érdeklődő
számára nyitott.

Jelentkezési határidő:
2018. szeptember 17.
Bővebb

Bővebb információ és jelentkezési regisztráció
felület az alábbi linken érhető el:
érhető el:
REGISZTRÁCIÓ
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információ
és
az alábbi linken

REGISZTRÁCIÓ

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!

TANYAPROGRAM 2018





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:
Az idei Tanyafejlesztési alapanyag előállításhoz és feldolgozáshoz
építés,
infrastruktúra
Pályázatról továbbra is kapcsolódó
annyit
tudunk,
mint fejlesztés, közműfejlesztés, technológia
fejlesztés, marketing eszközök fejlesztése,
júliusban;
hamarosan termékek minősítése, képzésben való
várható.
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
Az érdeklődőknek ezért Pályázatot nyújthat be: magánszemély, mikrovállalkozások—GFO kód alapján.
őstermelő, vállalkozás (mikro-vállalkozás Az igényelhető támogatás összege
érdemes figyelniük a
Magyar Közlöny számait méretig), non-profit szervezetek—GFO 500 000 Ft - 4 000 000 Ft, mértéke 50 kód alapján.
60%.

(itt jelenik majd meg az
Agrárminiszter
keretrendelete), valamint
a Herman Ottó Intézet
híreit.

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;
 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:

A TOP CLLD Program
keretében a Békéscsabai
Helyi
Közösség
is
Ingatlanvásárlás költsége
m
e
g
h
i
r
d
e
t
t
e
Terület-előkészítés
közösségfejlesztési és a
Eszközök és immateriális javak beszerzése
közösségi infrastruktúra
Projekt előkészítés és projektmenedzsment költsége
fejlesztési célú pályázati
felhívásait.
Beruházás népszerűsítéséhez kapcsolódó programok költségei
p á l y á z a t i
Beruházás népszerűsítéséhez kapcsolódó költségek (pl. kiadvány, honlap A
dokumentációk és bővebb
készítés)
információ a Közösség
 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság költsége
weboldalán elérhető.









építési költségek (felújítás, korszerűsítés stb.)
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PROGRAMAJÁNLÓ

Bővebb információ: http://bekesikultura.hu/index.php/mfn-rendezvenyek/40637-a-xxmadzagfalvi-napok-reszletes-programja

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

