KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE
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2018. ÁPRILIS

LEADER—AKTUÁLIS HATÁRIDŐK, VÁLTOZÁSOK

Kedves Olvasó!
Egyesületünk továbbra is
jogosult a magánszemélyek
személyi
jövedelemadója
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.
Tevékenységünkről bővebb
információ a www.korosokvolgye.hu címen
elérhető weboldalunkon
található.

2018. JÚNIUS 1-JÉN ZÁRUL A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSOK KÖVETKEZŐ BENYÚJTÁSI IDŐSZAKA!

2018. MÁJUS 4-IG MÉG EGÉSZEN BIZTOSAN ELÉRHETŐEK A KÖRÖSÖK
VÖLGYE AKCIÓCSOPORT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZATAI!

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.

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

A támogatható tevékenységek többek között:

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.

külső és belső közösségi terek
kialakítása,
állatvédelemhez,
önkéntes
tevékenységhez kötődő fejlesztések végrehajtása,
sportpályák fejlesztése,
természeti és épített örökség
megóvása,
szemléletformáló
megvalósítása.

programok

A pályázati dokumentációk a Magyar Államkincstár honlapjáról
érhetőek el.
FIGYELEM! MÓDOSULT A VP6-19.2.1-54-3-17 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS
TERÜLETI LEHATÁROLÁSA.
2018. március 22-től a „Lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférését javító kisléptékű fejlesztések megvalósítása” c. pályázat keretében a 10 000
főnél magasabb lakosságszámú települések (Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény, Szarvas) külterületein megvalósuló fejlesztések is támogathatóvá váltak!

Az 500 ezer—4 millió Ft támogatást helyben működő mikrovállalkozások
igényelhetik, nem mezőgazdasági termelő tevékenységek, illetve üzleti
szolgáltatások fejlesztésére.
A pályázatokat 2018. május 4-ig érdemes benyújtani!
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TERMÉSZETVÉDELEM

PÁLYÁZAT A KÖRNYEZETTUDATOSABB LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTÉSÉRT
A benyújtási
időszak

A Földművelésügyi Minisztérium idén is meghirdette „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálás” című pályázatot.

Támogatható tevékenységek:
forráskimerülésig
tart!

• a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével
• a hulladékok keletkezésének megelőzésével
• a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, konferencia,
vetélkedő/ tanulmányút/kiadvány), mely a környezeti nevelésre, környezettudatosság erősítésére irányul.

Pályázatot nyújthatnak be:
•egyesületek,
•alapítványok,
•önkormányzatok,
•egyházak.
A támogatás formája: vissza nem térítendő, egy összegű, előfinanszírozású, csekély
összegű ún. de minimis támogatás.
A támogatás intenzitása: 100 %
Az igényelhető támogatás összege: 1 000 000 - 3 000 000 Ft. A rendelkezésre álló keretösszeg 250 000 000 Ft.
A benyújtási időszak 2018. május 7-től forráskimerülésig tart, de légkésőbb 2018. június 6-ig!

Bővebb információ:

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, elektronikus úton tehetik fel az érdeklődők palyazat@szelektalok.hu címen.

A pályázati anyag az alábbi linkről érhető el:
http://www.kormany.hu/download/c/ec/51000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s.zip#!
DocumentBrows
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ÁLLATVÉDELEM
Megjelent az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázatok 2018. évi kiírása.
A támogatás célja a nyilvántartásba vett állatmenhelyek/
ebrendészeti telepek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növelése.
A támogatás előfinanszírozású, vissza nem térítendő 100%-os
támogatás.
Az elnyerhető forrás összege 1 - 5 millió Ft.

Pályázatot nyújthatnak be:
Állatmenhelyek esetében: civil szervezetnek minősülő szervezetek, akik
2016. és 2017. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak, és
az általuk működtetett állatmenhely érvényes és hatályos – 2016. január 1.
előtt kiállított – létesítési és működési engedéllyel rendelkezik.
Ebrendészeti telepek esetében: települési önkormányzatok és civil szervezetek, akik 2016. és 2017. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet
folytattak és az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2016. január
1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba, illetve a telep
ebrendészének/ebrendészeinek még 2016. január 1. előtt engedélyezték
vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenységének végzését.

A benyújtási határidő
2018. május 31!

Elszámolható kiadások - állatmenhelyek esetében:
• a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
• területrendezés;
• az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
• férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
• az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása;
• a sérült, illetve beteg állatok elhelyezésére szolgáló elkülönítő kialakítása, bővítése, korszerűsítése;
• a menhelyre bekerülő állatkölykök elkülönített elhelyezésére szolgáló hely kialakítása;
• alapinfrastruktúra kialakítása (villamos hálózat, vezetékes vízhálózat, csatornahálózat kiépítése, bővítése,
korszerűsítése, telekhatáron található kerítés, hangfogó falak kiépítése, felújítása, telepi telekhatáron belüli
világítás kialakítása, korszerűsítése).

Elszámolható kiadások - ebrendészeti telepek esetében:
• a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
• területrendezés;
• az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
• férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
• az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.

Bővebb információ és a pályázat dokumentációja az alábbi linken érhető el:
http://www.kormany.hu/download/0/9f/51000/Ebrendeszeti%20telepek_Allatmenhelyek.zip#!DocumentBrowse
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MAJÁLIS - 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

