KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2020. JANUÁR

ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZAT 2020
Az Agrárminisztérium idén is meghirdette a
Zöld Forrás pályázatot.
Támogatási igényt

 közhasznú,
 Magyarországon bejegyzett és működő,
 környezet- vagy természetvédelmi célú
civil szervezetek

nyújthatnak be a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő,
annak megvalósítását elősegítő projektterveikre.

A
Körösök Völgye
Vidékfejlesztési
Egyesület
Békés, Boldog,
Sikerekben Gazdag
Új Évet Kíván
minden
Kedves Tagjának
és Partnerének!

Támogatás igényelhető pl.:
 élőhelyvédelemre,
 ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló
kiadványok, könyvek készítésére, kiadására,
 szakmai információkat közvetítő honlapok készítésére,

 környezeti nevelési célú programok szervezésére, lebonyolítására.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású. A
támogatás összege 800 eFt -3 millió Ft lehet.
A pályázatok benyújtásának határideje 2020. február 18. napja.
A pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető
https://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse

el:

Az Agrárminisztérium a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan
ezúttal is szervez tájékoztató workshopot az érdeklődő civil
szervezetek részére.
A rendezvény időpontja: 2020. február 3. (hétfő) 10.00-12.00
A rendezvény helyszíne: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.,
földszint Kupolaterem
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezni—
szervezetenként max. 2 fővel—legkésőbb 2020. január 30. (csütörtök)
12.00-ig lehet az alábbi regisztrációs linkre kattintva.
Pályázati workshop regisztrációs felület:
https://forms.gle/EwTvEkrQUjko77zD8”
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EGYESÜLETI HÍREK
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése 2020. január 14-i ülésén
elfogadta az Egyesület 2020. évi költségvetését, melynek keretében döntött az
éves tagdíjak összegéről is.
A vonatkozó határozat értelmében a fizetendő tagdíj változatlanul 2 500 Ft az
üzleti és a civil szférát képviselő tagok esetében, a közszférához tartozó
tagoknak pedig 5 000 Ft.
A tagdíjak tehát 2011 óta nem emelkedtek. A tagok a befizetéshez szükséges
számlákat még e hónapban kézhez kapják.

„ ÉN IS TUDOK SEGÍTENI” - ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓ

Az Egyesületet
érintő aktualitások
a
www.korosokvolgye.hu

weboldalon
olvashatóak

A Szent Lázár Alapítvány és a Békés Megyei
Központi Kórház közösen indított útjára egy
adománygyűjtő akciót, mellyel a kórház Megyei
Onkológiai
Központjának
eszközfejlesztését
kívánják támogatni.
A cél egy „Belly Board” betegrögzítő eszköz
megvásárlása.
A sugárterápiás kezelés a daganatos megbetegedések gyógyításának egyik
alappillére, az érintettek közel fele részesül a kezelése egy pontján ilyen
terápiában. A beszerezni tervezett betegrögzítő eszköz használatával a
kezelések során a célzott terület környezete kisebb sugárhatásnak van kitéve,
így az egészséges szövetek és szervek a legkevésbé roncsolódnak. A Belly
Board eszköz segítségével egyre pontosabb beállítás és célzottabb kezelés
lehetséges, valamint csökken az elmozdulás kockázata.
A Megyei Onkológiai Központ Békés megye minden települését lefedve látja el
feladatait, így az eszközfejlesztés kiváltképp nagy jelentőséggel bír.
A betegrögzítő megvásárlásához, több mint 12 millió forint szükségeltetik.

FIGYELEM!
Aktuális
a
szokásos
éves
adategyeztetés a Kincstári
E-ügyintézés felületen!
A támogatási és kifizetési
k é r e l m e k ,
változásbejelentések,
módosítási kérelmek stb.
benyújtásához kötelezően
használatos
felület
eléréséhez
minden
nyilvá ntartásba
vett
ügyfélnek nyilatkoznia kell a
bejelentett
adatai
megfelelőségéről,
illetve
adatváltozás
esetén
kezdeményeznie
kell
bejelentett
adatai
módosítását.

Az adománygyűjtést a Szent Lázár Alapítvány indította útjára, 100.000,- forint
értékű felajánlással, és kérik a lakosságot, a civil szervezeteket,
alapítványokat, gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat, hogy
adományaikkal támogassák kezdeményezésüket, így segítve a daganatos
megbetegedésben szenvedők mielőbbi állapotjavulását, gyógyulását.
A vállalkozások a felajánlott összeget adományként elszámolhatják.
Várják továbbá olyan szervezetek, vagy személyek jelentkezését, akik
valamilyen kezdeményezéssel, rendezvénnyel, programmal tudnák
támogatni a gyűjtést. Nem titkolt céljuk ugyanis, hogy a gyűjtés mozgósítsa a
helyi kisközösségeket is. Milyen rendezvényekre gondolhatunk? Akár egy
futóverseny, vagy egy kerékpár túra, amelyek nevezési díja felajánlható, de
szóba kerülhetnek már szervezés alatt lévő bálak, ahol gyűjteni lehet erre a
célra is.
A résztvevők különböző médiafelületeken jelenhetnek meg.
A felajánlások a Szent Lázár Alapítvány 11733072-20023852-00000000-es
OTP Bank Nyrt. békési fiókjában nyitott, elkülönített számlájára utalással
tehetők meg.
Az akció hátteréről, részleteiről és a kezdeményezéshez való kapcsolódásról
bővebb információ Kovács Ildikótól, az Alapítvány igazgatójától kérhető.
https://hu-hu.facebook.com/szentlazar/
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LEADER PÁLYÁZATOK—KÖVETKEZŐ SZAKASZ NAP:
2020. FEBRUÁR 29.
TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-9-19)

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető térségi
szálláshelyek fejlesztésére (külső-belső felújítás,
átalakítás, bővítés, 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 támogatott fejlesztések esetében a fenntartási és üzemeltetési időszak
ügyféltípustól függetlenül 5 év

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

Helyi élelmiszeripari és kézműipari termékek (füstölt
áru, tejtermék, méz, lekvár, gyümölcslé, gyógy-és
fűszernövény, olaj, sűrítmény, pálinka, szárazáru, 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.)

FIGYELEM!
A felhívások
esetében napokon
belül módosítás
várható!

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.

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 5060%.
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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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

