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HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS ISMÉT MUNKAHELYTEREMTÉSI PÁLYÁZAT
6 milliárd forint keretösszegű nyílt
pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és
középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatására (NFA2018-KKV) a Pénzügyminisztérium.
A program segítségével a vállalkozások
többek között új eszközöket, gépeket
szerezhetnek be, a támogatási összeget ingatlanvásárlásra, építésre
vagy bérleti díjakra is fordíthatják.
Munkahelyteremtő támogatás vissza nem térítendő regionális beruházási
támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként
nyújtható, amelynek mértéke nem regisztrált álláskereső esetén új
Az Egyesület új adatkezelési munkahelyenként 1,5 millió forint lehet.

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

Ezen felül a vállalatok kiközvetített álláskereső foglalkoztatása vagy
kizárólag közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személynél,
valamint kedvezményezett járásban vagy településen, illetve a beruházás
befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját
háztartásában nevelő nő foglalkoztatása esetén a pályázók további
kiegészítő támogatást kaphatnak.
A támogatás intenzitása: a dél-alföldi régióban 50%.
Az igényelhető támogatás maximális összege:
• regionális beruházás esetén: 120 - 240 millió Ft;
• de minimis támogatás esetén: 100 - 200 ezer Euro/3 év (az összes
de minimis támogatással együtt).
A pályázat benyújtási időszak 2018. szeptember 10-ig tart, a támogatott
beruházást legkésőbb 2019. október 31-ig kell megvalósítani.
A pályázaton való részvételről, a pályázat feltételeiről és elkészítéséről
a Békés
Megyei
Kormányhivatal
Társadalombiztosítási
és
Foglalkoztatási
Főosztálya nyújt
tájékoztatást
az
alábbi
elérhetőségeken:
Kluck Hajnalka, telefon: 66/444-211/1180,
e-mail: kluck.hajnalka@bekes.gov.hu
Bella Zsolt, telefon: 66/444-211/1232,
e-mail: bella.zsolt@bekes.gov.hu.
A pályázati anyag az alábbi linken érhető el:

http://www.kormany.hu/
download/6/0f/61000/Mell%C3%A9kletek.zip
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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
egyelőre kapcsolódó
annyit
tudunk,
mint fejlesztés, közműfejlesztés, technológia
fejlesztés, marketing eszközök fejlesztése,
júniusban;
hamarosan termékek minősítése, képzésben való
v á r h a t ó .
A z 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
érdeklődőknek
ezért Pályázatot nyújthat be: magánszemély, mikrovállalkozások—GFO kód alapján.
érdemes figyelniük a
őstermelő, vállalkozás (mikro-vállalkozás Az igényelhető támogatás összege
Magyar Közlöny számait méretig), non-profit szervezetek—GFO 500 000 Ft - 4 000 000 Ft, mértéke 50 (itt jelenik majd meg az kód alapján.
60%.

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

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

