KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2018. JANUÁR

FONTOS AKTUALITÁSOK A LEADER PÁLYÁZATOKHOZ
1. 2017. december 29-én módosultak a
gazdaságfejlesztési célú felhívásaink. Az egységes
szerkezetű dokumentumok és mellékleteik a Kincstár
böngésző felületéről érhetőek el, a változás jegyzékek az alábbi
linkeken találhatóak:
változások jegyzéke—turizmus
változások jegyzéke—helyi termék
változások jegyzéke—üzleti szolgáltatások

SIKERES PÁLYÁZATOKBAN
ÉS FEJLESZTÉSEKBEN
GAZDAG,
EREDMÉNYES ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK
A KÖRÖSÖK VÖLGYE
VIDÉKFEJLESZTÉSI
EGYESÜLET
MINDEN KEDVES TAGJÁNAK
ÉS PARTNERÉNEK!

2. Megjelent a 2018/1. verziószámú Építési Normagyűjtemény
(ÉNGY), mely a 2018. január 2-tól, illetve 2018. február 1-től
beadható pályázatok esetén kötelezően alkalmazandó. Figyelem!
Az ÉNGY mostantól csak ügyfélkapus hozzáférés birtokában érhető
el!
3. Megnyílt a kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus
felület, illetve megjelent az annak használatáról szóló Felhasználói
kézikönyv, és a feltöltést segítő ÉNGY excel export tábla.
4. A kérelmek elektronikus benyújtására a Kincstár
felületén keresztül van lehetőség, melyhez a
hozzáférés csak az
év eleji szokásos
adategyeztetés elvégzését követően biztosított,
ezért
javasolt
amennyiben
már
rendelkezik ügyfélregisztrációval és ügyfélkapuval belépni a felületre és eleget tenni az adategyeztetési
kötelezettségnek.
5. Ügyfélregisztráció a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár-és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztályán (Békéscsaba, Temető sor
8.) az alábbi linken elérhető, az ügyféltípusnak megfelelő
nyomtatvány benyújtásával kezdeményezhető.
6. Ügyfélkapus hozzáférés (természetes személyek részére) az
Okmányirodákban és egyes NAV ügyfélszolgálatokon igényelhető.
Amennyiben a pályázatok előkészítése és benyújtása kapcsán
kérdése merül fel, kérem, forduljon bizalommal Egyesületünk
munkaszervezetéhez!
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PÁLYÁZAT—CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉHEZ
A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet Kollégium,
a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium, a Nemzeti összetartozás
Kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás Kollégium valamint az Új
nemzedékek jövőjéért Kollégium megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett civil
szervezetek 2018. évi működési költségeinek támogatására.
A támogatás a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei
feltételeinek biztosítására fordítható. A felhívás keretében egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.
Pályázat benyújtására jogosultak azok az alapítványok, egyesületek és szövetségek, amelyek:




regisztráltatják magukat az EPER-ben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer)
jogerős bírósági nyilvántartásba vételük a pályázat benyújtását megelőző évben megtörtént.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának napjáig, a pályázónak egyszeri
pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000,- Ft.
A felhívások az alábbi
linken érhetők el:
http://www.civil.info.hu/web/
nea/palyazatok

Figyelem! Amennyiben a pályázati díjat a szakmai célú felhívás
kapcsán a pályázó már befizette, jelen pályázati felhívás esetében
mentesül annak megfizetése alól.
Az igényelhető támogatás összege 100 000 – 3 000 000,- Ft lehet.
Az elvárt önerő mértéke legalább 10%.
ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK:
(A támogatási időszak 2018. április 1—2019. március 31-ig tart, vagyis az ezen
időszakban felmerült költségek számolhatóak el a pályázat keretében.)

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
Közösségi
környezet
kollégium:
2018. január 15.

I. Dologi kiadások (pl. jármű, egyéb eszköz üzemeltetése,
adminisztrációs költségek, kommunikáció, szállítás, utazás,
kiküldetés, egyéb beszerzések, szolgáltatások);

Társadalmi felelősségvállalás
kollégium:

II. Személyi jellegű kiadások (pl.
bérköltség,
ösztöndíj,
önkéntes
foglalkoztatásának költségei);

2018. január 15.

M o b i l i t á s
é s
alkalmazkodás kollégium:
III. Felhalmozási kiadások (pl. tárgyi eszköz
2018. január 16.
Nemzeti
összetartozás beszerzés, immateriális javak beszerzése, saját
tulajdonú ingatlan felújítása).
kollégium:
2018. január 17.
Új Nemzedékek jövőjéért
kollégium:
2018. január 18.

IV. Térítésmentes hozzájárulás

A támogatási intenzitás maximum 90%.
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás formájában is
igényelhető. Előlegként a támogatási összeg 100%-a lehívható.
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PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJAIHOZ
A Nemzeti Együttműködési Alap a Közösségi környezet Kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium, a
Nemzeti összetartozás Kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás Kollégium valamint az Új nemzedékek
jövőjéért Kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett civil
szervezetek 2018. évi szakmai programjainak támogatására.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: (Figyelem! Kollégiumonként eltérő a lista.)

 nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása,
hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása,
nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok
támogatása;

 tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és
akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

 kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.
 civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai
programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli
rendezvények, valamint a programok megvalósításához
közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása (a Civil tv. 59. §
(4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a
pontnál van lehetőség).

A felhívások az alábbi
linken érhetők el:
http://civil.info.hu/
palyazatok

ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK:
I. Dologi kiadások (jármű, egyéb eszköz üzemeltetése, egyéb beszerzések,
szolgáltatások);
II. Személyi jellegű kiadások (bérköltség, önkéntes foglalkoztatásának
költségei);
III. Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzés, saját tulajdonú ingatlan
felújítása).

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
Közösségi
környezet
kollégium:
2018. január 29.

IV. Térítésmentes hozzájárulás

T á r s a d a l m i
felelősségvállalás kollégium:

Pályázat benyújtására jogosultak azok az alapítványok, egyesületek és
szövetségek, amelyek:

M o b i l i t á s
é s
alkalmazkodás kollégium:
2018. január 30.

2018. január 29.

 regisztráltatják magukat az EPER-ben (Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszer)

 jogerős bírósági nyilvántartásba vételük a pályázat benyújtását megelőző
évben megtörtént.
Az igényelhető támogatás összege 100 000 – 4 000 000,- Ft lehet.
A támogatási intenzitás 100%. A pályázatok beadásának napjáig, a pályázónak
egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000,- Ft.
Figyelem! Amennyiben a pályázati díjat a szakmai célú felhívás kapcsán a pályázó
már befizette, jelen pályázati felhívás esetében mentesül annak megfizetése alól.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.
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Nemzeti
összetartozás
kollégium:
2018. január 31.
Új Nemzedékek jövőjéért
kollégium:
2018. február 1.

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

