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LEADER—AKTUÁLIS HATÁRIDŐK, VÁLTOZÁSOK
2018. ÁPRILIS 2-ÁN ZÁRUL A
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI
CÉLÚ
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSOK
ELSŐ
BENYÚJTÁSI IDŐSZAKA!

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

FIGYELEM! A határidő a húsvéti
hosszúhétvégétől
függetlenül 200 ezer—10 millió Ft közötti
vissza nem térítendő támogatás
érvényes!
igényelhető
mikrovállalkozások,
A 200 ezer - 10 millió Ft között
őstermelők, magánszemélyek és
igényelhető forrás 75—85%-os
vállalkozási tevékenységet végző
támogatási
intenzitás
mellett
civil szervezetek részére, az alábbi
kérelmezhető,
pályázat
tevékenységekre:
benyújtására
jellemzően
 falusi-és
agroturisztikai,
önkormányzatok
és
civil
illetve
aktív
turisztikai
szervezetek jogosultak.
szolgáltatások
fejlesztése
A támogatható tevékenységek
(szálláshely fejlesztés nélkül);
között egyebek mellett
 élelmiszeripari és kézműipari
 külső és belső közösségi terek
termékek
előállítása,
kialakítása,
feldolgozása és értékesítése;
 üzleti szolgáltatások és nem
 sportpályák fejlesztése,
mezőgazdasági
termelő
 természeti és épített örökség
szolgáltatások fejlesztése.
megóvása, valamint

 szemléletformáló

programok

megvalósítása
szerepel.
A pályázati dokumentációk a
Magyar Államkincstár honlapjáról
érhetőek el.
FIGYELEM! MÓDOSULT A VP6-19.2.1-54-3-17 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS
TERÜLETI LEHATÁROLÁSA.
A 2018. március 22-én életbe lépett változások alapján 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 lehet benyújtani!
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VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE
ZÖLD FORRÁS 2018
A Földművelésügyi Minisztérium idén is meghirdette a Zöld
Forrás pályázatot. Támogatási igényt


közhasznú besorolású,


környezet- vagy természetvédelmi céllal működő
társadalmi
szervezetek
(egyesületek
vagy
alapítványok) nyújthatnak
be
a
Nemzeti
Környezetvédelmi
Programhoz
illeszkedő,
annak
megvalósítását elősegítő projektterveikre.
Támogatható tevékenységek például:
 élőhelyvédelem;
 ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot
szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
 környezeti
nevelési
célú
programok
szervezése,
lebonyolítása.
Az igényelhető támogatás 600 000— 2 000 000 Ft.
A pályázatokat 2018. április 4-ig, kizárólag postai úton lehet
benyújtani.
A pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el.

A pályázatok
benyújtásának
határideje:

2018. április 4.

http://www.kormany.hu/download/d/b4/51000/ZF_2018.zip#!DocumentBrowse

FOLYTATÓDIK A NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM!
Újra
igényelhető
támogatás a Népi
Építészeti
Program keretében.
A program célja veszélyeztetett népi
építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket
képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása.
A vissza nem terítendő támogatás összege projektenként
1 — 20 millió Ft lehet. A kérelmek benyújtására 2018. április 6-ig
van lehetőség.
A támogatás a népi építészeti emlékek

 veszélyelhárításához,
 állagmegóvásához, valamint
 részleges vagy teljes helyreállításához igényelhető,
ha az az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló eleme (egyedi műemlék,
nyilvántartott műemléki érték, helyi rendelettel védett). Kérelmet a védelem alatt álló épület
tulajdonosa, vagyonkezelője, használója nyújthat be.
A támogatás mértéke természetes személyek esetén a beruházás megvalósítása során felmerülő
összköltség legfeljebb 80%-a, önkormányzatok és egyéb szervezetek esetén legfeljebb 50%-a lehet.
Bővebb

információ

és

pályázati

dokumentáció: http://lechnerkozpont.hu/cikk/tamogatas-a-nepi-

epiteszeti-orokseg-megorzesere
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CÉL AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG
A „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések
támogatása” című, GINOP-4.1.2-18 kódszámú felhívás keretében 1,5—100 millió Ft
támogatás igényelhető 50%-os támogatási intenzitás mellett.

Támogatható tevékenységek:
A) Projekt-előkészítés (műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, statikai szakvélemény,
környezeti hatástanulmány stb.)
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (az épületek hőtechnikai
adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, épületek fűtési, hűtési és használati
melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek
energiatakarékos átalakítása)

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (napkollektoros rendszer telepítése, brikett, pellet, faapríték,
faelgázosító kazánrendszer kiépítése, napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés

céljából, hőszivattyú rendszerek alkalmazása).
D) Egyéb tevékenységek





Műszaki ellenőri szolgáltatás;

A GINOP pályázat

Projektmenedzsment

elbírálása

Energetikai szakértő

folyamatos, a VP

Támogatást nem mezőgazdasági termelőnek minősülő mikro-, kis-, és
középvállalkozások igényelhetnek.

pályázat elbírálása

Kérelmek
benyújtása 2018.
június
28.
12.00
óráig
lehetséges.
A
kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján, folyamatosan, a
beérkezések sorrendjében kerülnek elbírálásra.
A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:
www.palyazat.gov.hu/ginop-412-18-megjul-energia-hasznlatval-megvalsulpletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa

szakaszos rendben
történik!

https://

Még elérhető a Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása”
című, VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú felhívása. A 35 milliárd Ft keresztösszegű támogatás célja a kertészeti
termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló
épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítése, felújítása.
Támogatható tevékenységek:
1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek (épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési,
hűtési és használati melegvíz rendszereinek, világítási rendszereinek korszerűsítése, temperált levegőjű létesítmények válogató, csomagoló tér, terem, szociális- és kiszolgáló helyiségek - technológiai rendszereinek energetikai
korszerűsítése, meglévő hűtőházak, hűtőtárolók korszerűsítése);
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és
hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása,
szélenergia felhasználása).
Támogatást igénylők köre:





mezőgazdasági termelők,
termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint szociális
szövetkezet,
mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások.

Az igényelhető támogatás maximális összege egyéni projekt esetén 500 millió Ft, kollektív projekt esetén 1 milliárd
Ft, a támogatási intenzitás 50%.
A kérelmeket elektronikus úton van lehetőség benyújtani, az elbírálás szakaszosan történik.
A következő szakaszhatár nap 2018. április 19.
A

részletes

pályázati

dokumentáció

az

alábbi

linken

www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-3
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érhető

el:

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

