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MEGÚJULT A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT HONLAPJA!

MEGJELENTEK A NEA—2021
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A
Miniszterelnökség
korábbi
tájékoztatásának
megfelelően
2020. október 12-én megnyíltak
a NEA pályázatai, melyek
együttes pénzügyi kerete 9,3
milliárd forint. A felhívások a
Bethlen Gábor Alapkezelő és a
Civilportál
oldalán
egyaránt
megtalálhatóak.
Október 12-étől egy hónapon át az
ÖSSZEVONT szakmai és működési
célokat is tartalmazó pályázatokat
adhatják be a civil szervezetek,
november 12-étől pedig az
EGYSZERŰSÍTETT
pályázatokat
várják, amelyek beadására szintén
egy hónap áll rendelkezésre.
(Az
adományok
után
járó
normatív kiegészítésen alapuló
támogatások igénylése szintén
aktuális!)
Jó hír, hogy az egyszerűsített
pályázat keretében igényelhető
támogatás összege a tavalyi 200
ezer forintról 300 ezerre nőtt.
Fontos kiemelni azonban, hogy a
civil szervezetek csak az egyik
típusú támogatást igényelhetik,
tehát vagy az EGYSZERŰSÍTETT,
vagy az ÖSSZEVONT felhívásra
adhatnak be pályázatot.

Néhány hét különbséggel éppen 12
éve kezdte meg működését a
Körösök
Völgye
LEADER
A k c i ó c s o p o r t
www.korosokvolgye.hu
címen
elérhető
weboldala,
melyen
pályázóink
folyamatosan
naprakész
és
hiteles
információkhoz, olvasóink pedig
érdekes hírekhez férhettek hozzá.
A honlap állandó aktualitását jelzi,
hogy közel 500 híradás és beszámoló, majdnem 1000 esemény, a
dokumentumtárban pedig mintegy 3 GB-nyi irat jelent meg az évek
során. Nem túlzás állítani, hogy a munkaszervezet dolgozói naponta
„vették kézbe” az oldalt, hogy az a látogatók számára mindig friss legyen,
így szinte az életünk részévé vált.
Tény azonban, hogy az indulás óta nagyot változott a technológia és
változtak a fogyasztói szokások, ezért nekünk is változnunk kellett.
Új mobilbarát honlapunk nemcsak a mai kor technológiai
követelményeinek felel meg, de egészen új arculatot is kapott, mely
azonban tükrözi a Körösök Völgye Akciócsoport jellemét! A tartalom és
funkció tekintetében az oldal továbbra is biztos pont lehet olvasóink
számára, hiszen a némileg átalakított menürendszerben a jövőben is
minden hasznos és érdekes információ megtalálható és a legnépszerűbb
elemek megmaradtak.
Bízunk benne, az új megjelenés elnyeri az Önök tetszését és továbbra is
rendszeresen felkeresik honlapunkat, ha a vidékfejlesztést érintő
újdonságokra kíváncsiak vagy megbízható információra van szükségük!

A webdesign Sallai Zoltán grafikus munkája, a programozást és az
üzemeltetést régi partnerünknek, a WEBfield Design Kft-nek, a Galéria
gyönyörű és hangulatos képeit Hodálik Pálnak, az Egyesület korábbi
elnökének és Jenei Péter fényképészmesternek köszönjük!

A részleteket a Hírlevél 2. oldalán
olvashatják!
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NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP (NEA) - 2021
Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2021-es
EGYSZERŰSÍTETT és ÖSSZEVONT pályázati kiírásai.
A pályázatok célja:





a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében
végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása,
a civil társadalom erősítése,
a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez
való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása.

A támogatható tevékenységek listája Kollégiumonként eltérő, de jellemzően:
nemzetközi kapcsolatokban jelenlét biztosítására, hazai és
határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre,
nemzetközi tagdíjakra, európai integrációt elősegítő programok
szervezésére;
 civil szférával kapcsolatos tudományos kutatásokra, monitoring
tevékenységre és nyilvántartási feladatok ellátására;
 civil
szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási,
fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet
elősegítő tevékenységekre és intézmények működésére;
 civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai
sajtó megjelentetésére;
 civil érdek-képviseleti tevékenységre igényelhető támogatás.


A pályázat
kezelője a
Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

ÖSSZEVONT pályázatot önállóan
nyújthatnak be
a 2019.
december
31-éig
Magyarországon nyilvántartásba
vett
 alapítványok, illetve
 egyesületek,
ideértve
a
szövetségeket is.
Egy szervezet csak egy kollégium
összevont pályázati kiírására,
azon belül is egy kategóriájára
(működés
vagy
szakmai
program) nyújthat be pályázatot.

EGYSZERŰSÍTETT
pályázatot
nyújthatnak be a Magyarországon
2018.
december
31-éig
nyilvántartásba vett helyi vagy
területi hatókörű

alapítványok, valamint

egyesületek,
ideértve
a
szövetségeket is.

igényelhető
támogatás
összege kollégiumonként és a
A pályázati kiírások és kiírási kategóriánként: 200 eFt további információk az 4 millió Ft. A támogatási
alábbi linken érhetők el: intenzitás 100 %.

Az igényelhető támogatás összege:
100 eFt - 300 eFt.

A
pályázatokat
a
Nemzetpolitikai
Informatikai
Rendszeren
keresztül (NIR) lehet
benyújtani: https://nir.bgazrt.hu

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

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a
-nemzeti-egyuttmukodesi-alapkereteben-3/

(Helyi hatókör: a szervezet működési
területe a székhely településre
korlátozódik;
Területi hatókör: a működés területi
kiterjedése a helyit meghaladja, de
nem éri el az országos szintet.)

A pályázatokat a beérkezések
sorrendjében
bírálják
el,
forráskimerülésig!
A pályázat benyújtási időszak A benyújtási időszak 2020.
2020. november 11. 12 óráig november 12-én 8 órakor
tart.
kezdődik.

2

VIDÉKFEJLESZTÉS
MEGJELENT A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM VP2-6.3.1-20 KÓDSZÁMÚ, "MEZŐGAZDASÁGI
KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE" C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA.
A támogatás célja a vidéki térségekben működő mezőgazdasági
vállalkozások piaci pozíciójának stabilizációja és a termékszerkezet
fejlesztése, a megtermelt alapanyagok feldolgozásának és a
hagyományos, kézműves termékek előállítási technológiájának
korszerűsítése.
A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és/
vagy Annex 1 termék feldolgozásból származó üzemméret legfeljebb
négy éves időszak elteltével meghaladja a 6000 eurót.
Támogatási kérelmet főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak
és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó,
vagy szociális szövetkezet nyújthat be, amennyiben a kérelem
benyújtását megelőzően legalább 12 hónappal jogosult területen
működött és üzemmérete eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja
meg a 6000 euro STÉ értéket.

benyújtási szakasz

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2020. november 6-tól
lehet benyújtani, az elbírálás szakaszosan történik.

2020. november 20-ig

Az igényelhető átalány jellegű támogatás összege 15 000 euronak
megfelelő forint összeg, 5 éves időtartamra.

tart!

Az első

A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1#

HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉP A VIDÉKI TÉRSÉGEK SZÁMÁRA—KONZULTÁCIÓ
Az Európai Bizottság széleskörű és nyilvános konzultációt
indított a vidéki területek hosszú távú (2040-ig szóló)
jövőképével kapcsolatos új kezdeményezéséről.
Ennek a konzultációnak a célja a vidéki területek jelenlegi
lehetőségeiről és kihívásairól, a vidéki térségek törekvéseiről és az azok
eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló vélemények gyűjtése.
A folyamat ismertetése magyar nyelven is elérhető a következő címen:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-termvision-for-rural-areas/public-consultation

A vidéki térségek és lakóik jövője iránt érdeklődők a vidéki területekkel
kapcsolatos meglátásaikat és tapasztalataikat az alábbi linken elérhető,
magyar nyelvű kérdőív kitöltésével oszthatják meg a Bizottsággal:
ht t p s : / /e c . e u ro pa . e u/ e u su r v e y/ r u nn e r/ L o ng _ te r m_ v i si o n_ fo r _ r ura l _a re a s_ 20 20 ?
surveylanguage=hu

A vélemény nyilvánítási időszak 2020. november 30-ig tart.
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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

