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HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS JÖN: TANYAPROGRAM 2018
Az Agrárminisztérium és a Herman Ottó
Intézet (HOI) május - június hónapban hat
állomásos road show keretében ismertette a
2018. évi Tanyaprogram koncepcióját, illetve
gyűjtötte össze a helyi szereplők kritikai
javaslatait, melyek akár már az idei, rosszabb
esetben a jövő évi pályázati felhívások
szövegében is visszaköszönhetnek.
A program népszerűsítése és a minél
magasabb színvonalú fejlesztések ösztönzése
céljából egy összefoglaló kiadvánnyal is készültek a szervezők, melyben
több résztvevő is magára ismerhetett, hiszen a jó gyakorlatok listájában
számos, 2011 és 2016 között megvalósult Békés megyei projekt is
szerepel.
A turné Békés megyei állomásának Szarvas városa
adott otthont, a fórum résztvevőit Hodálik Pál, a
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület elnöke, a
város alpolgármestere köszöntötte.

Az Egyesület új adatkezelési
szabályzata
értelmében
2018 májusától hírlevelünk
megjelenéséről
csak
azon
ügyfeleink, partnereink részére
áll
módunkban
értesítést
A városvezető bevezetőjében nem csupán a
küldeni,
illetve
egyéb
település
gazdag tanyavilágát és a tanyasi
információs,
tájékoztató,
közösségek aktív mindennapjait emelte ki, a
partnerkereső
leveleinket,
térséget érintő pályázati felhívások módosítására
vonatkozó, konkrét szakmai javaslatait is
programajánlóinkat
összefoglalta.
megküldeni, akik ehhez és az
Egyesület részére a szükséges
adatkezeléshez
kifejezett A fórumon elhangzottak alapján az Agrárminiszter rendeletének
megjelenése 2018 júliusában várható, a pályázási szakasz 2018. július—
hozzájárulásukat adják!
augusztus. A támogatható célok a tavalyi év kiírásaival jórészt
megegyezőek:

 település és térségfejlesztés (tanyagondnoki hálózatok, tanyasi
A
fenti
szolgáltatások
közösségi ház, infrastrukturális fejlesztések);
továbbra is térítésmentesen
érhetőek
el,
azonban
 tanyagazdaságok indítása és fejlesztése;
igénylésükhöz regisztráció/
 tanyasi lakóépületek felújítása.
feliratkozás szükséges, melyet Magánszemélyek esetén az életvitelszerű tartózkodás a fejlesztéssel
az alábbi linkre kattintva érintett tanyán 2018. január 1. előtti állandó lakcím vagy tartózkodási hely
könnyedén megtehetnek.
igazolásával lehetséges. A részletes feltételek a www.hermanottointezet.hu
címen lesznek elérhetőek.

HÍRLEVÉL
FELIRATKOZÁS

Az Év Tanyája díjra is lehet még pályázni! A nevezéseket 2018. július 31-ig
azevtanyaja@fm.gov.hu e-mail címre várják, 4 kategóriában: az Év Tanyagazdasága/
az Év Hagyományőrző Tanyája/az Év Határon Túli Tanyája/az Év Tanyája
Közönségdíja (voksolni a későbbiekben meghirdetett internetes oldalon lehet.) A
felhívás a Nemzeti Vidékstratégia honlapján a Tanyafejlesztési Program menüpont
alatt érhető el.
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LEADER AKTUALITÁSOK
NYÁR VÉGÉIG EGÉSZEN BIZTOSAN ELÉRHETŐEK MÉG A LEADER FORRÁSOK
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉS

A 200 ezer Ft—10 millió Ft között
igényelhető forrás 75—85%-os
támogatási
intenzitás
mellett
kérelmezhető, pályázat benyújtására
jellemzően önkormányzatok és civil
szervezetek, egyházi szereplők
jogosultak.

200 ezer Ft—10 millió Ft közötti
vissza nem térítendő támogatás
igényelhető
mikrovállalkozások,
őstermelők, magánszemélyek és
vállalkozási tevékenységet végző
civil szervezetek részére, az alábbi
tevékenységekre:

A
támogatható
többek között:

tevékenységek

 falusi-és agroturisztikai, illetve

 külső és belső közösségi terek
kialakítása,

Az Egyesület

 állatvédelemhez,

önkéntes
tevékenységhez
kötődő
fejlesztések végrehajtása,

munkaszervezeténél
ingyenes tanácsadás
kérhető!

 sportpályák fejlesztése,
 természeti és épített örökség




aktív turisztikai szolgáltatások
fejlesztése (szálláshely fejlesztés
nélkül);
élelmiszeripari és kézműipari
termékek
előállítása,
feldolgozása és értékesítése;
üzleti szolgáltatások és nem
m e ző g a z d a s á g i
termelő
tevékenységek fejlesztése.

megóvása,

 szemléletformáló

programok

megvalósítása.

A LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁSOK
VÁLTOZÁSJEGYZÉKEI AZ
ALÁBBI LINKEKEN LÉRHETŐEK

Változásjegyzék 3 Turisztika
Változásjegyzék 3 Helyi termék
Változásjegyzék 4 Üzleti
szolgáltatások
Változásjegyzék 2 Vidéki örökség
Változásjegyzék 2 Közösségi tér

Elszámolható:

Elszámolható:








építés, felújítás, korszerűsítés
infrastruktúra fejlesztés
közműfejlesztés
akadálymentesítés
eszközbeszerzés
programok,
képzések
előkészítése és lebonyolítása

 projekt előkészítés és projekt
menedzsment

Változásjegyzék 2 Programok,
képzések
A módosított Helyi Fejlesztési
Stratégia weboldalunk Stratégia
menüpontjából tölthető le.

 kötelező

tájékoztatás

nyilvánosság

 kapcsolódó szolgáltatások

és










építés, felújítás, korszerűsítés
infrastruktúra fejlesztés
közműfejlesztés
eszköz és gépbeszerzés
képzésben való részvétel
termék/szolgáltatás minősítés
marketing eszköz fejlesztés
projekt előkészítés és projekt
menedzsment

 kötelező

tájékoztatás

és

nyilvánosság

 akadálymentesítés

A pályázati dokumentációk a Magyar Államkincstár honlapjáról érhetőek el.
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TOP CLLD (A „VÁROSI” LEADER)
A 2014—2020 közötti időszakra történő felkészülésben komoly kihívást
jelentett az Egyesület számára, hogy a tervezési területéhez tartozó, 10 000
főnél magasabb lakosságszámú városok csak külterülettel jogosultak a
vidékfejlesztési források lehívására.
Éppen ezért 2016 óta kiemelt figyelemmel kísértük a Település-és
Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kísérleti jelleggel indított
CLLD (Community Led Local Development/Közösség által vezérelt fejlesztés) programot, melyet a 10 000 főnél
magasabb lakosságszámú települések, így Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény és Szarvas a
LEADER módszertan és a LEADER elvek alkalmazásával közösségi tereik és közösségi életük fejlesztésére
fordíthatnak. Tagjaink aktivitását és a LEADER mozgalom iránti elkötelződését is jelzi, hogy tagjaink az
illetékességi területünkön megalakult városi helyi közösségben igen szép számmal vannak jelen, így az elkészült
városi stratégiák és az Egyesület fejlesztési terve egymást jól kiegészítve segíthetik elő a térség fejlődését.
A térségünkben megalakult öt városi
közösségből elsőként a Szarvasi
Helyi Közösség jelentetett meg
pályázati felhívást.
A TOP-7.1.1-16-H-048-6 kódszámú,
Közösségi terek megújítása c.
kiírás alapján Szarvas város
belterületén megvalósuló projektekre minimum 1 millió Ft, maximum
73 millió Ft támogatás igényelhető. A támogatási intenzitás 100%.
Pályázatot a település belterületén székhellyel vagy telephellyel rendelkező

Bővebb információ:
http://
www.szarvas.hu/clld

 önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat,
 önkormányzati költségvetési szerv, önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaság,

 egyház,
 civil szervezet (alapítvány, egyesület stb.) jogosult benyújtani.
Támogatás az alábbi célokra és tevékenységekre igényelhető:

ELÉRHETŐSÉGEK
Munkaszervezet-vezető:

 meglévő közösségi terek, nemzetiségi közösségi házak felújítása, Dávid Zsófia


átalakítása, bővítése;
új,
közösségek
találkozására
alkalmas
funkcióvesztett épületek hasznosításával;
új, fedett közösségi tér létesítése;

kialakítása Ügyfélfogadás:
(Szarvas, Béke u. 1.)
Hétfő-Szerda: 8.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-13.00-ig
új közösségi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó építési tevékenységek;
helyiségek



 az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) Tel: +36 66 311 122 /128
kialakítása, átalakítása, felújítása;

Mobil: +36 20 596 2565

távolságban (amennyiben annak létesítését az építési engedély előírja);
a szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési
tárgyak, valamint a külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése;
a közösségi létesítmény/funkció kialakításához, tervezéséhez kapcsolódó
közösségi tervezési feladatok;
közösségi terek népszerűsítéséhez kapcsolódó, szükséges anyagok és
eszközök fejlesztése.

Web: www.szarvas.hu/clld
Facebook:
www.facebook.com/
szarvasihelyikozosseg

 parkoló kialakítása a célépület, célterület bejáratához maximum 50 méter




A pályázat kétfordulós, a kiválasztás standard eljárásrend szerint, szakaszos
elbírálásban zajlik. A pályázatok benyújtásának első szakaszhatár napja
2018. augusztus 31.
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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

