KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

X. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

FRISSÜL A
KÖRÖS VÖLGYI
KIRAKAT C.
DIGITÁLIS
KIADVÁNY
A 2015-ben kiadott KÖRÖS
VÖLGYI KIRAKAT c. kiadványba
újra várjuk az
akcióterületünkhöz tartozó
20 település élelmiszeripari
és kézműipari termékeit
előállítók jelentkezését, a
következő kategóriákban:















méhészeti termékek,
gyógynövényekből készült
termékek
zöldségből, gyümölcsből
készült termékek (pl. ivólé,
lekvár, aszalvány,
savanyúság stb.)
szeszes italok (pálinka, sör
stb.)
zöldségből készült termékek
(pl. savanyúság stb.)
füstölt áruk (pl. kolbászok,
szalámik stb.)
tejtermékek (pl. sajtok)
olajok, sűrítmények
szárazáruk (pl. száraztészta)
kézműipari termékek (pl.
textiláru, famunka, kerámia
stb.)

Bővebb információ és a
megjelenés részletes feltételei:
h t t p : / / k o r o s o k v o l g y e . h u /ING
YENES+MEG JELEN%C3%89SI+LEHET%C5%9
0S %C3 %89G + %E2 %80 %93+B %C5 %90V%
C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%
96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21h592

2019. NOVEMBER

NOVEMBER 18-TÓL ADHATÓAK BE A
NEA EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATOK!
A tavaly életbe léptetett szabályok
értelmében a Nemzeti Együttműködési Alap
(NEA) keretében finanszírozott pályázatok
kapcsán a civil szervezeteknek választaniuk
kell, vagy ún.
EGYSZERŰSÍTETT vagy ÖSSZEVONT pályázatot
nyújthatnak be. Az Összevont pályázatok benyújtási határidejének
elmúltával 2018. november 18-án nyílik meg a lehetőség az
Egyszerűsített pályázatok beadására. A benyújtási időszak utolsó
napja 2019. december 20., a kérelmeket beérkezési sorrendben
bírálják el!
A támogatást helyi és területi hatókörű civil szervezetek
(alapítványok és egyesületek—ide értve a szövetséget is)
igényelhetik, a forrás a pályázó alapcélja szerinti közösségteremtő, a
hatókörbe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységhez
kapcsolódó költségek fedezésére fordítható.
Az igényelhető támogatás összege 100–200 eFt, mértéke 100%.
Elszámolható kiadások:
A. Dologi kiadások (ingatlan, jármű, egyéb eszközök
üzemeltetésének költségei, adminisztráció, PR, marketing,
kommunikációs költségek, szervezet- és humánerőforrás
fejlesztésének költségei, szállítás, utazás-, kiküldetés költségei,
munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei, egyéb
beszerzések, szolgáltatások)
B. Személyi jellegű kiadások (bérköltség. ösztöndíj. egyszerűsített
foglalkoztatás költsége. munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony költségei. önkéntes foglalkoztatott költségei)
C. Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz, immateriális javak
beszerzése, saját tulajdonú ingatlan felújítása)
D. Térítésmentes hozzájárulás (közérdekű önkéntes munka, egyéb
tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása).
A pályázatokat 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 pályázati kiírás és útmutató letölthetők az Alapkezelő
www.bgazrt.hu honlapjáról valamint a http://www.civil.info.hu/web/
nea/palyazatok honlapról.
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TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS
MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT
CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA, GINOP-4.1.4-19
A pályázat célja az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának
javítása megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások
támogatásával.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás: min. 3 millió Ft - max. 100 millió
Ft, mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.
Benyújtási időszak: 2019. november 11. 09:00 óra - 2020. január 15. 10:00 óra
Önállóan támogatható tevékenységek:
Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Pályázatot

napkollektoros rendszer telepítése



brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése



napelemes rendszer telepítése



hőszivattyú rendszerek kiépítése.

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

nyújthatnak be
mikro-, kis-, és
középvállalkozások





az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése



az épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése



meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

MIKRO-,
KIS-,
ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
MODERNIZÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA, GINOP-1.2.10-19

TECHNOLÓGIAI

A felhívás célja olyan kapacitásbővítő beruházások támogatása, amelyek javítják a
pályázók technológiai felkészültségét, versenyképességét és az erőforrásaik
hatékony felhasználását.
Az igényelhető visszatérítendő támogatás: minimum 5 millió Ft - maximum 40
millió Ft.
A felhívás 4.4.2.4 fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő
teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem
térítendő támogatássá módosulhat.

A Nem Adjuk Fel Szociális
Szövetkezet
kutatást
végez
a
Dél-alföldi
r é g i ó b a n
a
m e g v á l t o z o t t
munkaképességű
személyek munkaerőpiaci helyzetének és
lehetőségeinek
felmérése céljából.
Kérjük,
a
kérdések
megválaszolásával
segítse
a
felmérés
eredményességét.
(A kitöltés kb. 5 percet
vesz igénybe.)

KÉRDŐÍV

Benyújtási időszak: 2019. november 21. 09:00 óra - 2020. február 13. 12:00 óra
Önállóan támogatható tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
(a kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük),
amely


egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem
gyártott termékekkel történő bővítését (diverzifikáció), vagy



egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető
megváltoztatását eredményezi (modernizáció).

Bővebb információ : http://palyazat.gov.hu/
Széchenyi 2020 Telefonos Ügyfélszolgálat: Tel.: 06 1 896 0000
békéscsabai és a gyulai Széchenyi Programiroda:
Békéscsaba, Gyulai út 1.; Tel.: +36 20 378 1885; +36 20 377 3904

Gyula, Hétvezér u. 5.; Tel.: +36 20 380 7055 E-mail:
bekes@szpi.hu
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LEADER 2019
Az idén meghirdetett LEADER pályázati felhívások keretében három témában igényelhető támogatás:


helyi élelmiszeripari és kézműipari termékek előállítása és értékesítése



legalább 2017. december 31. óta működő szálláshelyek minőségi fejlesztése



állatvédelem, örökségvédelem, szabadidős és sporttevékenységekhez kapcsolódó kültéri
létesítmények, közösségi célú rendezvényterek fejlesztése.

Támogatási kérelmek benyújtására az akcióterületen működő vállalkozásoknak, civil szervezeteknek,
egyházaknak, önkormányzatoknak és az itt élő, gazdálkodó magánszemélyeknek, őstermelőknek van
lehetőségük.
A vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke felhívásonként eltérő, minimum 200 eFt, maximum 10
millió Ft, ill. 50—85% mértékű lehet.
ÉLELMISZERIPARI ÉS KÉZMŰIPARI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-2.1-19)

Következő

A támogatás felhasználható:









alapanyag előállításhoz kapcsolódó építésre, infrastruktúra fejlesztésre,
közművesítésre, eszköz-és gépbeszerzésre (pl. istálló felújítás, gabonatároló, fóliaház
kialakítása stb.)
feldolgozáshoz kapcsolódó építésre, infrastruktúra fejlesztésre, közművesítésre, eszköz
és gépbeszerzésre (pl. feldolgozó helyiség felújítása,
hűtőkamra kialakítása, főzőedények vásárlása stb.)
marketing eszközök fejlesztésére (pl. arculattervezés,
honlap, logo stb.)
képzésben való részvételre
egyéb járulékos feladatokra (projekt előkészítésre,
projektmenedzsmentre, kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítására)

TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-9-19)
A támogatás felhasználható a szálláshely:









külső-belső felújítására, téliesítésére, energetikai
korszerűsítésére
belső tereinek átalakítására
belső terek berendezéseinek, bútorzatának cseréjére
infrastruktúra fejlesztésére (pl. járdák, parkolók,
kerítés, hulladéktárolás, közművek stb.)
kiegészítő fejlesztésekre (pl. kerti kiülő, szalonnasütő,
medence, stég, sporteszközök stb.)
marketing eszközök fejlesztésére (honlap, reklám
stb.)
képzésben való részvételre
egyéb járulékos
feladatokra (projekt
előkészítésre,
projektmenedzsmentre,
kötelező tájékoztatás és
nyilvánosságra).

szakaszhatár nap:

2019. november 30.

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK,KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROJEKTEK
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-10-19)

A támogatás felhasználható:










állatvédelemhez kapcsolódó épületek, létesítmények
(kennel sor, orvosi szoba stb.) telekhatáron belüli
infrastruktúra (járda, kerítés, szennyvíz elvezetés stb.)
fejlesztésére, eszközök, gépek beszerzésére
szabadtéri sporttevékenységekhez kapcsolódó
létesítmények (sportpályák, sportparkok stb.)
fejlesztésére
örökségvédelemre; természeti és épített, tárgyi, szellemi
értékek állapotmegóvására, korszerűsítésére,
bemutathatóvá tételére
külső rendezvényterek kialakítására, fejlesztésére,
eszközpark bővítésre
egyéb járulékos feladatokra
(projekt előkészítés,
projektmenedzsment, kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság).

A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikusan, Kincstári regisztráció és Ügyfélkapus hozzáférés
esetén lehet benyújtani. Gazdálkodó szervezetek esetében a benyújtást követő további ügyintézéshez
továbbá működő Cégkapu fiók is szükséges.
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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

