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TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN
FELHÍVÁSOK TERVEZETEI!

A

2019-es

LEADER

PÁLYÁZATI

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER pályázati felhívásai
2018. december 14-én lezárultak. A maradvány forrás terhére 2019-ben
két új pályázati felhívást tervez meghirdetni az Egyesület,
amennyiben ehhez megkapja az Irányító Hatóság jóváhagyását.

TANYAPROGRAM - 2018
Február

4-én

8

órától

véglegesíthetőek

és

benyújthatóak a tanyafejlesztési
pályázatok!
Az időpontot érdemes kőbe vésni,
mert forráskimerülés esetén az

A
VP6-19.2.1-54-9-19
kódszámú
tervezet alapján a 2017-es évben már
érvényes
működési
engedéllyel
rendelkező, a 239/2009. (X.20.)
kormányrendelet szerint üzemeltetett
szálláshelyek
(panziók,
falusi
szálláshelyek, magán szálláshelyek,
egyéb szálláshelyek stb.) minőségi
javulását, a kizárólag szezonális
elérhetőség
csökkentését
és
a
vendégéjszakák számának növelését célzó fejlesztések nyerhetnek 500
ezer Ft és 10 millió Ft közötti támogatást, 50-60%-os támogatási
intenzitás mellett.

Agrárminisztérium

felfüggeszti a A forrás egyebek mellett a szálláshely külső-belső felújítására,
korszerűsítésére, átalakítására, berendezéseinek cseréjére fordítható,
pályázatot adószámos magánszemélyek, őstermelők, mikro-vállalkozások
feledjük, hogy a és civil szervezetek is benyújthatnak.

pályázat benyújtási lehetőséget.
Szintén

ne

VP6-19.2.1-54-10-19
kódszámú
elektronikus A
tervezet
szerint
önkormányzatok,
benyújtását követő 4 naptári
önkormányzati
társulások,
civil
napon belül, a kinyomtatott és szervezetek és egyházak állatvédelemhez
fejlesztésekre,
kültéri
aláírt
pályázati
adatlapot
a kapcsolódó
sportlétesítmények
kialakítására,
mellékletekkel és a szükséges felújítására, természeti és épített értékek
nyilatkozatokkal együtt 1 eredeti védelmére, valamint külső rendezvényterek kialakítására, felújítására,
gasztronómiai és kulturális fesztiválok háttérinfrastruktúrájának és
és 1 másolati példányban postai
eszközparkjának fejlesztésére
1-10 millió Ft támogatást igényelhetnek,
úton is be kell nyújtani a Herman 75-85%-os támogatási intenzitás mellett.
Ottó Nonprofit Kft-hez!
A támogatások az Egyesület akcióterületéhez tartozó településeken
használhatóak fel, azzal a kikötéssel, hogy a 10 000 főnél magasabb
A benyújtással kapcsolatos részletes lakosságszámú városok (Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény,
információk és technikai tudnivló a Szarvas) esetében a konkrét ingatlanhoz kapcsolódó beruházások csak
pályázati felhívások 10.3. pontjában külterületen valósíthatóak meg.
pályázatok

találhatóak.
https://tanya.hoi.hu/index_main1.php?
id=&valid=&id2=&valid2=

A felhívások tervezetei weboldalunk
letölthetőek, és véleményezhetőek!

DOKUMENTUMTÁR-ából

Az észrevételeket és javaslatokat a korosokvolgye@invitel.hu email címen
vagy weboldalunk Fórumán várjuk, 2019. február 8-ig.
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NEA ÖSSZEVONT PÁLYÁZAT
A Civil Törvény tavaly év végén történt módosításával jelentős átalakuláson
ment keresztül a Nemzeti Együttműködési Alap támogatási rendszere.
Egyrészt a végrehajtási feladatok az Emeri Erőforrás Támogatáskezelőtől a
Bethlen Gábor Alapkezelőhöz kerültek, másrészt változott az elérhető
támogatások struktúrája; a korábban két külön felhívás keretében meghirdetett
működési és szakmai célú támogatásokra az idei évtől egy, ún. összevont pályázat keretében pályázhatnak
a civil szervezetek, valamint bevezetésre került az ún. egyszerűsített támogatás, a kifjezetetten helyi,
kisebb közösségek részére.
FONTOS! Egy pályázó csak az egyik típusú támogatásra nyújthat be pályázatot, és csak egy kollégiumhoz!
A pályázati felhívások továbbra is kollégiumonként kerülnek meghirdetésre, némileg eltérő részletszabályok, és
főként eltérő benyújtási határidők szerint!
A következőkben a legfontosabb tudnivalókat emeltük ki az érdeklődők számára.
Az ÖSSZEVONT támogatás vagy a civil szervezet működési feltételeinek biztosítására, vagy a működési
feltételek biztosítására és szakmai tevékenységei megvalósítására fordítható.
A támogatható szakmai tevékenységek kollégiumonként eltérőek, de
jellemzően támogatható:

ÖSSZEVONT
támogatás
vagy működési
vagy működési és
szakmai célokra
fordítható!









nemzetközi civil kapcsolatokban, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon
történő részvétel, nemzetközi tagdíjak, európai integrációt elősegítő programok;
civil szférával kapcsolatos
nyilvántartási feladatok;

tudományos

kutatások,

monitoring

tevékenység

és

civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények
tevékenysége;
civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó;
civil érdek-képviseleti tevékenység;
civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen
évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek.
stb.

Pályázat benyújtására Magyarországon nyilvántartásba vett



A pályázatokat továbbra is
az
Elektronikus
Pályázatkezelési
és
Együttműködési Rendszeren
keresztül (EPER-ben) lehet
benyújtani.

szövetségek vagy
egyesületek és alapítványok jogosultak.

ÖSSZEVONT
pályázat
2019. február 21.

esetén

az

utolsó

benyújtási

határnap

Az igényelhető támogatás összege kollégiumonként és a kiírási kategóriaként
változó: 200 eFt - 5 millió Ft, a támogatási intenzitás 100%.
Elszámolható kiadások:

A pályázatok beadásának
n a p j á i g ,
a
pályázónak
egyszeri
pályázati
díjat
kell
megfizetnie,
melynek
összege 2.000,- Ft.

A) Dologi kiadások (ingatlan, jármű, egyéb eszköz üzemeltetésének költsége,
adminisztráció költsége, PR, marketing, kommunikációs költségek, szállítás,
utazás, kiküldetés, egyéb beszerzések, szolgáltatások)
B) Személyi jellegű kiadások (bérköltség, ösztöndíj, önkéntes foglalkoztatás,
megbízási díj)
C) Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz, immateriális javak beszerzése, saját
tulajdonú ingatlan felújítása)
D) Térítésmentes hozzájárulás (közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi
feltételek vagy szolgáltatások biztosítása)
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NEA EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZAT
Az EGYSZERŰSÍTETT támogatást a civil szervezet az alapcél szerinti
közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett
tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.
Pályázat benyújtására Magyarországon nyilvántartásba vett






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 bevétele egyik évben sem éri el az
ötmillió forintot
az adott költségvetési év forrása tekintetében nem nyújtott be a Civil tv. 56.
§ (1) bekezdés b)–g), i) és j) pontjaira vonatkozó támogatási igényt (tehát
2019-ben nem nyújtott be összevont támogatásra pályázatot).

A pályázati
felhívások az alábbi

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 100 %-os támogatási
előleg formájában.

linken érhetőek el:

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100.000
forint, felső határa 200.000 forint. A támogatási intenzitás mértéke: 100 %.

http://civil.info.hu/

Az elszámolható kiadások köre és típusa megegyezik az Összevont támogatásra
vonatkozó pályázati felhívásban foglaltakkal.

palyazatok

A civil szervezet a pályázatok beérkezési sorrendjében, az erre vonatkozó
keret kimerüléséig jogosult az egyszerűsített támogatásra formai szempontból
érvényes pályázat esetében. A pályázatok esetében az Alapkezelő csak
jogosultsági vizsgálatot végez, azzal, hogy a jogosultsági vizsgálat a költségvetés
vizsgálatára nem terjed ki, Kollégium általi szakmai bírálatra nem kerül sor.

FOGALOMJEGYZÉK

Helyi hatókör: a működés
A pályázatok beadási időszakai: az EGYSZERŰSÍTETT kiírás tekintetében területe a székhely (illetve
kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. február 22. - 2019. március 29. telephelyek)
településére
között.
vagy annak egy részére
A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 896 0620 korlátozódik
telefonszámon, a nea@bgazrt.hu e-mail címen, valamint a mindenkori Civil
Területi hatókör: a működés
Információs Centrum címbirtokos szervezetektől kaphatnak.
kiterjedése
a
helyi
kiterjedést meghaladja, de
nem éri el az országos szint
követelményeit

Békés Megyei Civil Információs Centrum - Cetera Egyesület
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
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Országos hatókör: a civil
szervezet
legalább
hét
megyében
tartós
tevékenységet végez

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
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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

