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NAPOKON BELÜL VÁRJUK AZ ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
MEGJELENÉSÉT!

Az elmúlt időszakban a LEADER
Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint napokon belül
pályázati felhívások keretében
megjelenhetnek a Körösök Völgye Akciócsoport területét
nyertes projektgazdák kézhez érintő új LEADER pályázati felhívások, melyek összesített keretösszege
150 millió Ft.
kapták a Támogatói Okiratokat.
Az Ő figyelmükbe ajánljuk a 3 témában nyílik új forráskeret:
beruházások végrehajtását és a
kifizetési kérelmek összeállítását  helyi élelmiszeripari és kézműipari termékek előállítása és
értékesítése
érintő alábbi szabályozásokat!
31/2018.
Közlemény

(V.30.)

Kincstári

 legalább 2017 óta működő szálláshelyek minőségi fejlesztése
 állatvédelemhez, szabadidős és sporttevékenységekhez
kapcsolódó

kültéri

létesítmények

és

közösségi

célú

rendezvényterek fejlesztése.
Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei
Támogatási kérelmek benyújtására a meghirdetést követő 60. naptól lesz

Tájékoztató
a
beruházási
típusú
intézkedésekre
benyújtott
változás
be jele ntés ek
gyakorlati
kérdéseiről

lehetősége az akcióterületen működő vállalkozásoknak, civil
szervezeteknek, egyházaknak, önkormányzatoknak és az itt élő,
gazdálkodó magánszemélyeknek, őstermelőknek.
A támogatás összege és mértéke felhívásonként eltérő, minimum 200 eFt,
maximum 10 millió Ft, ill. 50—85% lehet.

Felhasználói segédlet változás
bejelentés benyújtásához
G D P R - b ó l
e r e d ő
kötelezettségek
teljesítését
segítő
dokumentumok
támogatást
igénylők,
kedvezményezettek számára (a
közösségfejlesztési
célú
pályázatok
keretében
megvalósuló és 30 napos előzetes
bejelentési
kötelezettséggel
érintett
programok
dokumentációját
e
rendelkezéseknek
megfelelően
kell összeállítani!)
Figyelem!
A
fenti
dokumentumokban
foglaltakhoz képest a pályázati
felhívások
eltéréseket
tartalmazhatnak!

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Hírlevelünk megjelenéséről csak azon ügyfeleink, partnereink részére áll
módunkban értesítést küldeni, illetve egyéb információs, tájékoztató,
partnerkereső leveleinket, programajánlóinkat megküldeni, akik ehhez és az
Egyesület részére a szükséges adatkezeléshez kifejezett hozzájárulásukat
adják!
A szolgáltatások továbbra is térítésmentesen érhetőek
el, azonban igénylésükhöz regisztráció/feliratkozás
szükséges, melyet a fenti linkre kattintva könnyedén
megtehetnek.

1

INGYENES MEGJELENÉSI LEHETŐSÉG—BŐVÜL A
KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT C. KIADVÁNY
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület a 2015-ben
elkészült KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT c. online kiadványát
frissíteni, illetve bővíteni tervezi.
A katalógusban az illetékességi területünkhöz tartozó 20 település
helyi élelmiszeripari és kézműipari termékeinek, illetve e
termékek előállítóinak kívánunk megjelenési lehetőséget
biztosítani.

Egyesületünk a kiadványban évente legfeljebb 30
termelő megjelenéséhez biztosít lehetőséget, a
jelentkezések beérkezésének sorrendjében! (A támogatott
Bővebb információ és
a jelentkezéshez
szükséges
nyomtatványok

ITT

projektgazdák megjelenése és a kiadványban már 2015 óta
szereplő
termelők
adatlapjainak
módosítása
az
éves
létszámkerettől függetlenül biztosított.)

Jelentkezhetnek: őstermelők, kistermelők, családi gazdálkodók,
egyéni vállalkozások, társas vállalkozások, szövetkezetek, nonprofit szervezetek, akik élelmiszeripari és/vagy kézműipari
terméket állítanak elő, az alábbi kategóriák valamelyikében:

méhészeti termékek

gyümölcsből készült termékek (pl. lekvár, szörp stb.)

gyógynövényekből készült termékek

zöldségből készült termékek (pl. savanyúság stb.)

szeszes ital (pl. pálinka, sör, bor)

füstölt áru (pl. kolbászok, szalámik stb.)

tejtermékek (pl. sajtok stb.)

olajok, sűrítmények

szárazáruk (pl. száraztészta)

kézműipari termékek (pl. textiláru, kerámia, famunka stb.)
A kiadványban történő megjelenés ingyenes, de 25.000,- Ft
előfinanszírozási díj befizetéséhez kötött, mely a termelő
részére visszautalásra kerül. (Az előfinanszírozási díj fizetési
kötelezettség nem vonatkozik a támogatott projektgazdákra, illetve
a kiadványban 2015 óta megjelenő termelők adatlapjainak
frissítésére. Már meglévő termelői adatlapok aktualizálása esetén
továbbá megállapodás sem szükséges, elegendő a módosításra
vonatkozó jelentkezési lapot benyújtani.)

Bővebb információ az Egyesület munkaszervezetétől
kérhető a korosokvolgye@invitel.hu e-mail címen vagy a
66-430-355 és 20-501-0154-es telefonszámokon!
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CÉL AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG
OTTHON MELEGE PROGRAM - KONVEKTOR CSERE
Még elérhetőek az Otthon Melege Program keretében a földgáz üzemű
konvektorok cseréjéhez igényelhető támogatások. A támogatás maximális
mértéke az elszámolható bruttó költségek 60%-a, de maximum 750.000,- Ft
lehet.
Pályázatok benyújtására a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb
2019. augusztus 30-ig van lehetőségük azoknak, akik
• adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek és a beruházással érintett ingatlanban tulajdonjoggal
rendelkeznek, vagy
• a beruházással érintett önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások érvényes bérleti szerződéssel rendelkező
bérlői.
Elszámolható költségek:
• meglévő gázkonvektor(ok) új gázkonvektor(ok)ra történő cseréje
vonatkozásában felmerült anyag- és munkadíjak, továbbá tervezési,
engedélyeztetési és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek,
valamint
a
tulajdoni
lap
költsége;
• új kéménybe kötendő gázkonvektorok kéményépítésével, átalakításával,
korszerűsítésével kapcsolatos anyag, munka, illetve szakértői költségek.

„A Földet nem
apáinktól örököltük,

A projekt keretében a gázkonvektor készülékek bruttó 160.000,- Ft egységáron
számolhatóak el. Amennyiben egy készülék ennél magasabb áron kerül
beszerzésre, a bruttó 160.000,- Ft egységár feletti összeg nem elszámolható
költségnek minősül.

hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.”

További információk: ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

(közmondás)

A pályázatbenyújtó felület
elérhetősége:konvektor2019.nfsi.hu/

MEGJELENT A GINOP—4.1.3-19 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
NAPELEMES
RENDSZER
TELEPÍTÉSÉNEK
TÁMOGATÁSÁRA
A támogatás napelemes rendszerek, a kapcsolódó szerkezeti- és
tartóelemek, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való
csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges
elemek, akkumulátorok, mérő- és szabályozó berendezések beszerzésére
és felszerelésére fordítható; kizárólag minimum 7,5 kWp, maximum 15
kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése esetén;
csak a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén történő elhelyezéssel.
A vissza nem térítendő támogatás 1,5—3 millió Ft lehet, a támogatás mértéke 100%!
A benyújtási időszak 2019. június 17., 10 órától 2020. szeptember 30. 12 óráig tart.
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos!
Pályázatot nyújthatnak be azok a kettős könyvvitelt vezető mikro-vállalkozások, akik:


legalább 3 teljes lezárt üzleti évvel, és



legalább 1 fő foglalkoztatottal rendelkező



Kft, Rt, Bt, Kt, formában működnek, vagy külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei.

A felhívás dokumentációja az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-413-19-napelemes-rendszer-teleptsnek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalkozsoknak-1#

3

PROGRAMAJÁNLÓ

Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:

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

a vidéki területekbe
beruházó Európa

4

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

