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2018. MÁJUS

EGYESÜLETI HÍREK
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési
Egyesület 2018. május 15-én tartotta
szokásos májusi Közgyűlését.
A maratoni, 10 napirendet tárgyaló, de
jó hangulatú ülésen egyebek közt elfoKedves Olvasó!
gadásra került a szervezet 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámoló és
Egyesületünk továbbra is közhasznúsági jelentés, mely alapján a
jogosult a magánszemélyek tavalyi pénzügyi évet 1,2 millió Ft nyeszemélyi
jövedelemadója reséggel zárta az Egyesület.

1%-os felajánlásainak fogadására, ezért arra kérjük, ha
elégedett az általunk végzett
tanácsadó, közösség –és
program szervező munkával,
és szeretné, ha az elmúlt
évekhez hasonlóan továbbra
is elérhetőek lennénk a térség szereplői számára, adója
1%-val támogasson bennünket.
Adószámunk: 18284517-1-04
A befolyt összeget Alapszabályunk szerinti közhasznú
céljaink, így különösen a terület-és vidékfejlesztés segítése, kulturális örökség megóvás, valamint természetvédelem elérésére fordítjuk.

Az áprilisban megüresedő elnökségi helyre a Közgyűlés további öt
évre dr. Glózik Klárát választotta meg.

Tevékenységünkről bővebb
információ a www.korosokvolgye.hu címen
elérhető weboldalunkon
található.

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

Döntés született a Helyi Fejlesztési Stratégia módosításáról is. A változások a LEADER pályázati felhívások feltételrendszerének további
„lazítását” szolgálják, ezekről a következő napokban külön jegyzéket
jelentet majd meg a munkaszervezet. A támogatási lehetőségek iránt
érdeklődőknek érdemes figyelemmel kísérni honlapunk híreit!
Fontos aktualitás, hogy az
Egyesület Adatkezelési
szabályzatot
alkotott,
mely dokumentum 2018.
május 25-én lép életbe.
Az új szabályok értelmében a jövőben azon
ügyfelek,
partnerek,
érdeklődők részére áll
módunkban megküldeni Hírlevelünket és egyéb információs, tájékoztató, partnerkereső leveleinket és programajánlóinkat, akik ehhez és a szükséges
adatkezeléshez kifejezett hozzájárulásukat adják!

HÍRLEVÉL/INFORMÁCIÓS LEVÉL FELIRATKOZÁS
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LEADER
2018. JÚLIUS 31-IG MÉG EGÉSZEN BIZTOSAN ELÉRHETŐEK A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZATAI!
200 ezer—10 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető
mikrovállalkozások
őstermelők, magánszemélyek és
vállalkozási tevékenységet végző civil szervezetek részére,
az alábbi tevékenységekre:
falusi-és agroturisztikai, illetve aktív turisztikai szolgáltatások fejlesztése (szálláshely fejlesztés nélkül)
élelmiszeripari és kézműipari termékek előállítása, feldolgozása és értékesítése
üzleti szolgáltatások és nem mezőgazdasági termelő tevékenységek fejlesztése.

A pályázati dokumen-

Figyelem! Ez utóbbi pályázat 2018. március óta a 10 000 főnél magasabb
lakosságszámú települések (Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény,
Szarvas) külterületein megvalósuló fejlesztésekre is igénybe vehető.

tációk a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthetőek!

2018. JÚNIUS 1-JÉN ZÁRUL A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK KÖVETKEZŐ BENYÚJTÁSI IDŐSZAKA!
A 200 ezer - 10 millió Ft között igényelhető forrás 75—85%-os támogatási
intenzitás mellett kérelmezhető, pályázat benyújtására jellemzően önkormányzatok és civil szervezetek, egyházi szereplők jogosultak.
A támogatható tevékenységek többek között:
külső és belső közösségi terek kialakítása,
állatvédelemhez, önkéntes tevékenységhez kötődő fejlesztések végrehajtása,

Kérdés esetén az
Egyesület munkaszervezetét kereshetik, vagy a Gyakran Ismételt Kérdések összefoglalójából tájékozódhatnak.

sportpályák fejlesztése,
természeti és épített örökség megóvása,
szemléletformáló programok megvalósítása.
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HUNGARIKUMOK
AZ ÉV TANYÁJA 2018
A Földművelésügyi Minisztérium idén második alkalommal hirdetett pályázatot „Az Év Tanyája” díj elnyerésére.
A felhívásra ezúttal négy kategóriában lehet jelentkezni:
Az Év Tanyagazdasága
Az Év Hagyományőrző Tanyája
Az Év Határon Túli Tanyája
Az Év Tanyája Közönségdíja

A közönségdíjra voksolni a későbbiekben meghirdetett internetes oldalon
lehet.
A pályázatok elbírálásánál figyelembe
veszik például a tanyajelleg meglétét, az
adott térségre jellemző népi építészeti
jegyek meglétét, őshonos és tájjellegű
állat– és növényfajták jelenlétét.
Pályázatot külterületen élő tanyai lakosok nyújthatnak be, legkésőbb 2018.
július 31-ig, kizárólag elektronikus úton az azevtanyaja@fm.gov.hu e-mail
címre.

Bővebb információ:
http://
hungarikum.hu

Erre a címre várják a pályázók pályázattal kapcsolatos kérdéseit is.
A pályázati felhívás a Nemzeti Vidékstratégia honlapján, a Tanyafejlesztési
Program menüpont alatt érhető el.

HUNGARIKUM PÁLYÁZAT—2018
A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2018 kódjelű, 223 millió Ft
keretösszegű pályázati felhívás több célterületére nyújtható még be pályázat.
1. A magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel végződő, Kárpátmedencei szintű vetélkedőn keresztül (az elnyerhető támogatás összege: 1—3 millió Ft, pályázatra jogosultak köre: megyei, fővárosi önkormányzat, külhoni nemzetrész értéktárat működtető szervezet).
2. Nemzeti értékek (települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése (az elnyerhető támogatás összege: 200 eFt - 1 millió Ft, a
pályázatra jogosultak köre: civil szervezetek, közalapítvány, helyi, megyei önkormányzatok, önkormányzatok
által alapított non-profit gazdasági társaságok, alcélok: bemutató terek kialakítása, rendezvények megvalósítása).
3. Hagyomány a divatban – viselet másként; a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrájának,
valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai öltözködéskultúrában (az elnyerhető támogatás összege: 240 eFt – 400 eFt, a pályázatra jogosultak köre: természetes személyek).
A pályázatokat 2018. május 22-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2018. június 21-én éjfélig lehet benyújtani elektronikusan.
A pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek http://hungarikum.hu/sites/default/files/HUNG-2018_p%C3%
A1ly%C3%A1zati_felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf
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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

