KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

X. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

2019. AUGUSZTUS

PÁLYÁZATI
FÓRUM
A
2019.
évi
LEADER
közösségfejlesztési
pályázati
felhívás megjelenése apropóján
a
Körösök
Völgye
Vidékfejlesztési
Egyesület
munkaszervezete
ingyenes
tájékoztató fórumot tart.
A fórum célja a pályázati
felhívás részletes feltételeinek
ismertetése,
a
pályázatok
előkészítéséehez
és
benyújtásához
szükséges
gyakorlati
és
technikai
tudnivalók átadása.
A fórum időpontja:
2019. szeptember 5., 14 óra
A fórum helyszíne:
Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2. I/10.
(Ügyfélszolgálati iroda)
Téma:
VP6-19.2.1-54-10-19, Önkéntes
tevékenységek,
közösségi
programok
megvalósítását
szolgáló komplex projektek
támogatása c. felhívás.
A fórumra elsősorban a térség
önkormányzatainak,
egyházi
szereplőinek és különösen az
állatvédelem,
sport
és
örökségvédelem területén aktív
civil szervezeteinek képviselőit és
munkatársait várjuk.

Idén szeptember 16. és 22. között tizenhetedik
alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet,
amelynek célja, a környezetbarát és fenntartható városi
közlekedés népszerűsítése.
A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely
kifejezetten az ésszerű közlekedés gazdaságnövelő
hatásaira helyezi a hangsúlyt. A közlekedését felelős tárca
régóta azon dolgozik, hogy a kerékpárutak folyamatos
építésével, a közösségi és az elővárosi közlekedés
szolgáltatásainak fejlesztésével hozzájáruljon ehhez a
fontos célhoz.
Az idei év mottója: „Sétálj velünk!”. Témája: gyaloglás,
nem motorizált közlekedés
Az Európai Mobilitás Hét programjaiban
bármelyik
települési önkormányzat részt vehet. A Körösök Völgye
Akciócsoport területéről idén Békés, Békéscsaba,
Gyomaendrőd és Szarvas városok csatlakoztak a
mozgalomhoz.
Friss információkért kövesse a kampány Facebook oldalát:

www.facebook.com/EMH.AMN
Instagram: @emh_hungary
Web: https://emh.kormany.hu/
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AZ ELSŐ BENYÚJTÁSI SZAKASZ ZÁRÁSA: 2019. OKTÓBER 31.
ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK,KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ KOMPLEX
PROJEKTEK TÁMOGATÁSA
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-10-19)

Támogatható tevékenységek:







állatvédelemhez kapcsolódó épületek, létesítmények (kennel sor, orvosi szoba stb.) kialakítása,
felújítása, telekhatáron belüli infrastruktúra (járda, kerítés, szennyvíz elvezetés stb.) fejlesztése,
eszközök, gépek beszerzése
szabadtéri sporttevékenységekhez kapcsolódó létesítmények (sportpályák, sportparkok stb.)
fejlesztése
örökségvédelem; természeti és táji értékek állapotmegóvása, korszerűsítése, bemutathatóvá tétele
külső rendezvényterek kialakítása, fejlesztése, eszközpark bővítése (sátrak, színpadtechnika,
asztalok, padok, vásári faházak stb.)


A támogatási
kérelmeket
2019. szeptember 9-től

egyéb járulékos feladatok (projekt előkészítés,
projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság).

Pályázatot nyújthatnak be a Körösök Völgye
tervezési területén székhellyel/telephellyel,
lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező
önkormányzatok
civil szervezetek

egyházi szervezetek

non-profit gazdasági társaságok.
Az igényelhető támogatás 1—10 millió Ft, a
támogatás mértéke 75-%. A támogatás vissza nem
térítendő, de utófinanszírozású!



lehet
benyújtani!

Kiválasztási kritériumok:













A fejlesztésre vonatkozó elvárások:

a fejlesztés és a közösségfejlesztő
program jellege
a fejlesztéssel érintett település
lakosságszáma
a projekt keretében megvalósuló
programok száma
a projekt keretében megvalósuló
programokba bevont szereplők
száma
a projekt költséghatékonysága
a fejlesztés együttműködésben
valósul meg



a projektnek része valamely, a
gazdasági, környezeti, társadalmi
fenntarthatóságot
szolgáló
fejlesztés












a projektnek része kell legyen legalább 1 db, legalább 20 fő
részvételével megvalósuló közösségfejlesztő/
ismeretterjesztő/kulturális program (pl. sportágválasztó nap,
tehetségek napja, amatőr zenekarok versenye, takarítási
akció, örökbefogadási nap)
a projekt végrehajtására 24 hónap áll rendelkezésre
a fenntartási kötelezettség a projek megvalósításának
befejezésétől számított 5 évig tart
örökségvédelem tevékenység keretében megvalósuló
fejleszés esetén, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan
részben vagy egészben magánszemély vagy gazdasági
társaság tulajdonában van, az ingatlan kizárólagos használati
jogot biztosító megállapodásnak a fenntartási időszakot
követő további 5 éves időtartamra is ki kell terjednie
falunapok szervezése nem támogatható
kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó
épület fejlesztése nem támogatható (kivéve állatvédelem)
játszóterek fejlesztése nem támogatható

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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AZ ELSŐ BENYÚJTÁSI SZAKASZ ZÁRÁSA: 2019. SZEPTEMBER 30.
TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-9-19)

2019. augusztus 5-től nyújtható be pályázat a térségi szálláshelyek
fejlesztésére (külső-belső felújítás, téliesítés, energetikai korszerűsítés, belső
berendezés cseréje, infrastruktúra fejlesztés, marketing eszköz fejlesztés stb.).
Pályázatot nyújthatnak be a Körösök Völgye tervezési területén
székhellyel/telephellyel, lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező


mikro-vállalkozások



non-profit szervezetek



őstermelők



adószámmal rendelkező magánszemélyek.

Az igényelhető támogatás minimum 500.000,- Ft, maximum 10.000.000,- Ft, a
támogatás mértéke 50-60%.
A fejlesztéssel érintett szálláshelyre vonatkozó feltételek:








legalább 2017. december 31. óta rendelkezik a 239/2009. (X.20.) kormány
rendelet szerinti működési és üzemeltetési engedéllyel
üzemeltetője a vizsgált üzleti években (2016-2018, illetve korábban
igénybe vett támogatás esetén a fenntartási kötelezettséggel érintett
valamennyi év) eleget tett idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségének
a szálláshely férőhelyeinek száma nem bővíthető, kivéve a
vendégfogadáshoz közvetlenül kapcsolódó épület belső átalakításából
eredő, legfeljebb 25%-os férőhelybővülést
a támogatott fejlesztések esetében a fenntartási és üzemeltetési időszak
ügyféltípustól függetlenül 5 év

A pályázati
dokumentációk az
alábbi linken
érhetőek el:
https://ekerelem.mvh.allamkincstar.go
v.hu/enter/leaderbongeszo/
leaderBongeszo.xhtml

HELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS KÉZMŰIPARI TERMÉKEK
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-2.1-19)

2019. augusztus 12-től nyújtható be pályázat a helyi élelmiszeripari és
kézműipari termékek (füstölt áru, tejtermék, méz, lekvár, gyümölcslé,
szőttes, faáru, kosáráru stb.) előállítását és értékesítését célzó fejlesztésekre
(alapanyag előállítás—pl. istálló, fóliaház, feldolgozás—pl. hűtőkamra,
nagyteljesítményű gáztűzhely, reklámozás—pl. logo, arculattervezés,
weboldal, eladás—pl. kiállításon, vásáron történő megjelenés stb.)
Pályázatot nyújthatnak be az Egyesület tervezési területén székhellyel/
telephellyel, lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező

mikro-vállalkozások

non-profit szervezetek

őstermelők

magánszemélyek.
Az igényelhető támogatás minimum 200.000,- Ft, maximum 10.000.000,- Ft,
a támogatás mértéke 50-60%.
A támogatás kézműipari termék előállítása esetén de minimis támogatásnak
minősül, vissza nem térítendő, de utófinanszírozású! Előleg (50%) biztosíték
nyújtása mellett igényelhető.
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A felhívásokhoz kapcsolódó
Általános Útmutató és az
elektronikus benyújtáshoz
készült
Felhasználói
Kézikönyv elérése: https://
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
leader-helyi-felhivasok

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

