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MÁJUSBAN JELENHETNEK MEG MÁRCIUS 31-IG LEHET BENYÚJTANI A NEA EGYSZERŰSÍTETT
AZ ÚJ LEADER PÁLYÁZATI PÁLYÁZATOKAT
FELHÍVÁSOK
Az EGYSZERŰSÍTETT támogatást civil
szervezetek
az
alapcél
szerinti
A 2018 decemberében
közösségteremtő, a hatókörükbe tartozó
lezárult
felhívások
közösség
érdekében
végzett
maradvány
forrásai
tevékenységeikhez kapcsolódó költségeik
terhére 2019-ben új
fedezésére fordíthatják.
kiírások meghirdetését
tervezi az Egyesület.
Pályázat benyújtására Magyarországon nyilvántartásba vett
A tervezetek társadalmasítása során
érkezett észrevételek és az Irányító
Hatósággal
történt
előzetes
egyeztetés alapján 3 témában
várható
új
forráskeret
megnyitása:
 helyi élelmiszeripari és
kézműipari
te r m é k e k
előállítása és értékesítése
 legalább 2017 óta működő
szálláshelyek
minőségi
fejlesztése
 állatvédelemhez kapcsolódó
létesítmények,
kültéri
s z a b a d i d ő s
é s
spor tlétesí tmények
és
k ö z ö s s é g i
c é l ú
rendezvényterek fejlesztése.
A
p ál yá z a ti
fe lh ív ás ok
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.

 szövetségek vagy egyesületek és alapítványok jogosultak,
 amennyiben helyi vagy területi hatáskörrel működnek, továbbá
 a támogatási igény benyújtását megelőző két évben letétbe helyezett
teljes és közzétett számviteli beszámolóval rendelkeznek

 a pályázat megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évben a


beszámolóval igazolható éves összes bevételük egyik évben sem éri
el az ötmillió forintot
az adott költségvetési év forrása tekintetében nem nyújtottak be
pályázatot összevont támogatásra.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 100 %-os
támogatási előleg formájában. Az igényelhető és elnyerhető összeg 100200 eFt.
A pályázatokat beérkezési sorrendben bírálják el, kizárólag jogosultsági
vizsgálat alapján.
További információt a +36 1 896 0620 telefonszámon, a nea@bgazrt.hu
e-mail címen, valamint a mindenkori Civil Információs Centrum (CIC)
címbirtokos szervezetektől kaphatnak az érdeklődők.
A Békés Megyei CIC (Cetera Egyesület) elérhetőségei:
5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 15-17.
Levélcím: 5630 Békés, Nyíri u. 1/1.
Telefon: +36 66/479-573
Mobil: +36 20 333 3452
E-mail: cicbekes@gmail.com
Web: www.recic.hu

Fogalomjegyzék:
Helyi hatókör: a működés területe a székhely (illetve telephelyek)
településére vagy annak egy részére korlátozódik
Területi hatókör: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de
nem éri el az országos szint követelményeit
A
fe l h í v á s o k
t e r v e ze t e i
weboldalunk DOKUMENTUMTÁR- Országos hatókör: a civil szervezet legalább hét megyében tartós
ából
letölthetőek,
é s tevékenységet végez
véleményezhetőek!
A pályázati felhívások az alábbi linken érhetőek el: http://civil.info.hu/palyazatok
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MUNKAHELYTEREMTÉS
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 pályázati anyag az
alábbi linken érhető el:

A projekt fizikai befejezésének határideje 2019. október 15., a támogatás
kifizetésére vonatkozó elszámolástt legkésőbb 2019. október 31. napjáig kell
benyújtani.

http://
www.kormanyhivatal.h
u/hu/bekes/hirek/
tamogatas-avallalkozova-valashoz20190319

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.

PÁLYÁZAT KKV-K MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSÁRA
5 milliárd forint összegű nyílt pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és
középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak
támogatására (NFA-2019-KKV) a Pénzügyminisztérium.
A program segítségével a vállalkozások többek között új eszközöket,
gépeket szerezhetnek be, a támogatási összeget ingatlanvásárlásra
vagy bérleti díjakra is fordíthatják.
A támogatás összege új munkahelyenként 1,7 millió Ft lehet, de speciális helyzetű foglalkoztatott esetén
további kiegészítő támogatás igényelhető, akár 3,6, millió Ft-ig. Egy projekt keretében max. 120—240 millió Ft
támogatás kérelmezhető. A forrás de minimis támogatásnak minősül.
Pályázatokat 2019. április 22-ig, illetve 2019. augusztus 1.—2019. szeptember 5-ig lehet benyújtani.
A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes kormányhivatal részére kell eljuttatni az általános célú
elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) segítségével.
Bővebb információ a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztályának munkatársaitól kérhető:

 Bella Zsolt - Telefon: 66/444-211 mellék: 1232, e-mail: bella.zsolt@bekes.gov.hu
 Kluck Hajnalka - Telefon 66/444-211 mellék: 1180, email: kluck.hajnalka@bekes.gov.hu
 Molnár Andrea - Telefon 66/444-211 mellék: 1242, email: molnarandrea@bekes.gov.hu
A
pályázati
anyag
az
alábbi
linken
érhető
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/ujabb-5-milliard-forint-tamogatas-a-kis-eskozepvallalkozasok-munkahelyteremtesere
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el:

TELEPÜLÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZAT 2019
Az Agrárminisztérium idén is meghirdette a Zöld Forrás pályázatot, 70 millió Ft
keretösszeggel.
Támogatási igényt közhasznú, környezet- vagy természetvédelmi célú
társadalmi szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) nyújthatnak be a
Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő, annak megvalósítását
elősegítő projektterveikre (például: élőhelyvédelem, ismeretterjesztő, a
környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek
készítése, kiadása; környezeti nevelési célú programok szervezése,
lebonyolítása).
A támogatás összege legalább 1 millió, legfeljebb 3 millió Ft.
A pályázatokat 2019. április 8-ig, kizárólag postai úton lehet beadni. A pályázati
felhívás szövege, a pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:
http://www.kormany.hu/download/6/73/91000/ZoldForras.zip#!DocumentBrowse

Nyisd meg online üzleted még ma és töltsd fel termékeid
képekkel, új vásárlóid hamarosan jelentkeznek!
Regisztráció további információ itt: www.zoldseges.com
Baráti üdvözlettel a ZÖLDSÉGES.COM csapata és
FIÓ ANDRÁS értékesítő
+36 20 331 7171
fio.andras@zoldseges.com

A Magyar Falu
program
pályázatainak
elérési helye:
https://ekerelem.mvh.allamkincsta
r.gov.hu/enter/
mfpbongeszo/

TERMELŐ VAGY?

mfpBongeszoLite.xhtml

Te is arra törekszel, hogy minél többen megismerjenek? Bővítenéd vásárlói
körödet egyedülálló módon, közvetlenül fogyasztókkal? Légy tagja egy most
induló országos közösségnek, szerezz új vevőket és növeld a bevételed!
Regisztrálj és nyisd meg saját online piactered
kötelezettségek nélkül még ma!
www.zoldseges.com
ELINDÍTOTTUNK egy egyedülálló online piacteret, amely alapjaitól egyszerűsíti le a
zöldség, gyümölcs, méz, fűszerek, magvak, gyógynövények és növényi jellegű
feldolgozott termékek vásárlását.
Magyarországon egyedülálló szolgáltatásunk révén a fogyasztó közvetlenül a gazdától
rendeli meg az általa kívánt mezőgazdasági termékeket. A termelő egy hatékony
hirdetési felülethez jut. A feltöltött termékekkel, biztonságos fizetési rendszerben,
komoly logisztikai szállítókkal bárhol elérhetőek új vásárlói körök, akár a határon túl
is.
A ZÖLDSÉGES.COM használata révén lerövidül az értékesítési lánc . A rendszer
használatával közvetlen értékesítést biztosítunk a végfelhasználó irányába. A
megbecsült termékekhez így értelemszerűen jóval nagyobb profit társul. A vevő
gyorsabban jut friss zöldséghez, melyet vagy maga a termelő, vagy más logisztikai
szállítók juttatnak a vevőkhöz.
CSAPATUNK a modern korszellemhez zárkóztatja fel a zöldség, valamint gyümölcs
vásárlást. Elszántan hiszünk abban, hogy a hétköznapi teendőket az új technológiákat
alkalmazva sokkal hatékonyabban és kényelmesebben is le lehet folytatni.
Hiszünk a magyar mezőgazdasági termékek értékében, és meggyőződésünk, hogy a
friss termelésű zöldségek, gyümölcsök által biztosított egészséges élet mindannyiunkat
megillet.
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MEGJELENTEK A MAGYAR
FALU PROGRAM ELSŐ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI
A régóta várt Magyar Falu
Program
első
pályázati
felhívásaira az 5000 fős, vagy
annál
kevesebb
lakosú
településeken működő egyházak
2019.
április
25-ig,
az
önkormányzatok 2019. április
27 -ig
nyú jt h at ják
be
pályázataikat.
A 100%-os mértékű vissza nem
térítendő támogatás közösségi
terek
kialakítására,
prog rams zerv ezésr e,
a
kapcsolódó
eszközök
beszerzésére
és
p r o g r a m s z e r v e z ő
foglalkoztatására fordítható.
Bővebb információ a Magyar
Államkincstártól kérhető:
Tel.: +36-1-452-2902; +36-70460-9002,
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu

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

