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MÁJUSBAN JELENHETNEK MEG
AZ ÚJ LEADER PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSOK

A 2018 decemberében
lezárult
felhívások
maradvány
forrásai
terhére 2019-ben új
k i í r á s o k
meghirdetését tervezi az Egyesület.
A tervezetek társadalmasítása
során érkezett észrevételek és az
Irányító Hatósággal történt előzetes
egyeztetés alapján 3 témában
várható
új
forráskeret
megnyitása:
 helyi élelmiszeripari és
ké z m ű ip ari
t e rm é ke k
előállítása és értékesítése
 legalább 2017 óta működő
szálláshelyek
minőségi
fejlesztése
 állatvédelemhez, szabadidős
és
sporttevékenységekhez
kapcsolódó
kültéri
létesítmények és közösségi
célú
ren de zv é n yt e re k
fejlesztése.
A
pályázat i
felhív áso k
megjelenése májusban várható,
támogatási
kérelmek
benyújtására a meghirdetést
követő 60. naptól lesz lehetősége
az
akcióterületen
működő
vállalkozásoknak,
civil
szervezeteknek,
egyházaknak,
önkormányzatoknak és az itt élő,
gazdálkodó magánszemélyeknek,
őstermelőknek.

HÍRLEVÉL
FELIRATKOZÁS
Hírlevelünk
megjelenéséről
csak
azon
ügyfeleink,
partnereink
részére
áll
módunkban értesítést küldeni,
illetve egyéb információs,
tájékoztató,
partnerkereső
l e v e l e i n k e t ,
programajánlóinkat
megküldeni, akik ehhez és az
Egyesület részére a szükséges
adatkezeléshez
kifejezett
hozzájárulásukat adják!

Kedves Olvasó!
Egyesületünk továbbra is jogosult a
magánszemélyek
személyi
j ö v e d e l e m a d ó j a
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 A szolgáltatások továbbra is
bennünket.
térítésmentesen érhetőek el,
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.

A
felhí vások
tervezetei
weboldalunk DOKUMENTUMTÁR- Tevékenységünkről bővebb információ a
ából
letölthetőek,
é s www.korosokvolgye.hu címen elérhető
weboldalunkon található.
véleményezhetőek!
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azonban
igénylésükhöz
regisztráció/feliratkozás
szükséges, melyet a fenti
linkre kattintva könnyedén
megtehetnek.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK
OTTHON MELEGE PROGRAM - KONVEKTOR CSERE
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2 milliárd Ft összegű támogatási felhívást
jelentetett meg az Otthon Melege Program keretében, földgáz üzemű konvektorok
cseréjéhez.
A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó
költségek 60%-a, de maximum 750.000,- Ft lehet.
A pályázatokat 2019. május 20. 10:00 órától, a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig lesz lehetőség benyújtani, elektronikus úton, ügyfélkapus regisztrációt követően. A benyújtás végső határideje
2019. augusztus 30.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
• adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek, akik a beruházással érintett ingatlanban tulajdonjoggal
rendelkeznek;
• a beruházással érintett önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlői.
Elszámolható költségek:

A pályázatokat
2019. május 20-án

• 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 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.

10 órától
lehet benyújtani!

További információk: ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
A pályázatbenyújtó felület
elérhetősége:konvektor2019.nfsi.hu/

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS TÁMOGATÁSA
A Békés Megyei Kormányhivatal saját vállalkozás, illetve vállalkozói
tevékenység beindítására való ösztönzés céljából 30 millió forint
keretösszegű pályázatot hirdetett.
A támogatás összege új eszközökre, szoftverekre, ingatlan vásárlásra,
felújításra valamint készlet beszerzésére is fordítható.
A pályázaton részt vehet az a békés megyei személy, aki:
• a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy
• rehabilitációs járadékban vagy ellátásban részesül, és
• vállalja önmaga foglalkoztatását (vállalkozói jogviszony, megbízási jogviszonyban történő munkavégzésben).
A pályázónak az önfoglalkoztatást legalább 3 évig a támogatott vállalkozói jogviszony keretében biztosítania
kell.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2019. október 15., a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolástt
legkésőbb 2019. október 31. napjáig kell benyújtani. A pályázat beadás határideje 2019. április 30. napja.
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 3 millió Ft, a támogatási intenzitás 80%.
Az elkészített pályázatot személyesen, vagy postán a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Főosztályához (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.) lehet benyújtani.
Bővebb információ: Tel: 06-66/444-211, E-mail: tbffo@bekes.gov.hu.
A pályázati anyag az alábbi linken érhető el:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/hirek/tamogatas-a-vallalkozova-valashoz-20190319
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JOGI SZEMÉLYEKNEK
KISTELEPÜLÉSEK KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJAIRA IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS
30 millió Ft keretösszegű pályázatot hirdetett, a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) Közművelődés
Kollégiuma a kistelepülések
értékmentőértékteremtő közösségei létrehozásának, valamint közművelődési
szakmai tevékenységek megvalósításának támogatása céljából.
A vissza nem térítendő támogatás előadók-, szakmai közreműködők-,
zsűritagok tiszteletdíjára, szakmai -, reklám- és propagandaköltségre,
utazási- és szállítási költségre, valamint bérletei díjra fordítható.
A pályázaton a kétezer fő alatti magyarországi településeken
működő:





közművelődési intézmények,
települési önkormányzatok,
közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok, valamint

A pályázati

olyan járási székhely település közművelődési intézményei vehetnek
részt, amelyek minimum három, az adott járásbeli kistelepülés
együttműködésével valósítják meg a pályázati célnak megfelelő
programjukat.

dokumentáció elérési

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2019. május 2-án éjfélig
lehet, előzetes regisztráció és 5.000,- Ft-os nevezési díj befizetése esetén.

http://www.nka.hu/
palyaztatas/
aktualis_palyazati_felhivas
ok/
kozmuvelodes_190502#2



Az igényelhető támogatás maximuma 800.000,- Ft, a támogatási intenzitás 100%.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4356-os, (36
-1) 550-2893-as, valamint a (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak az
érdeklődők.

helye:

NYÁR KÖZEPÉTŐL ISMÉT IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEKRE
Április elején került társadalmasításra a „Megújuló energia használatát,
energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések
támogatása” című (GINOP-4.1.4-19 kódszámú) felhívás tervezete.
A 10 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás célja az épületek
energiatakarékosságának
és
energiahatékonyságának
megújuló
energiaforrások felhasználásával történő javítása.
Támogatható tevékenységek:
A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (az épületek
hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, épületek
fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, meglévő belés kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása)
B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (napkollektoros rendszer telepítése, brikett, pellet,
faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése, napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm villamosenergiatermelés céljából, hőszivattyú rendszerek alkalmazása)
Támogatást igénylők köre: nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
rendelkező és legalább 1 főt foglalkoztató mikro-, kis-, és középvállalkozások.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 3 millió, max. 100 millió Ft. A támogatás mértéke
maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.
A tervezet szerint támogatási kérelmek benyújtása 2019. július 30. 12.00 órától 2019. szeptember 10. 12.00 óráig
lehetséges.
A felhívás tervezete az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/node/70025#
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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

