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FIGYELEM!

2021. JANUÁR

PÁLYÁZAT MIKRO-ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉRE

2021.
JANUÁR
1 -től
E-MAIL
ELÉRHETŐSÉGÜNK
VÁLTOZOTT!

Január 19. (kedd) 9 órától
nyújthatóak be pályázatok a
hátrányos helyzetű településeken
Ezúton
is
felhívjuk működő mikro-és kisvállalkozások
Ügyfeleink
és
az fejlesztéseinek támogatását célzó, GINOP
Érdeklődők figyelmét, hogy kódszámú pályázati felhívásra.

1.2.9-20

Egyesületünk
e-mail A felhívás keretében a
elérhetőségei január 1-től
 legalább egy teljes lezárt üzleti évvel és
megváltoztak!
 legalább 1 fő foglalkoztatottal rendelkező,
Az invitel.hu végződésű e nem mezőgazdasági mikro-és kisvállalkozások
mail fiókok megszűntek, új igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást
címeink az alábbiak:
Iroda

korosokvolgye@korosokvolgye.hu

Virág Magdolna

virag@korosokvolgye.hu

 új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai



rendszerek és kapacitások kialakítására,
telephely fejlesztésre és
egyéb kiegészítő tevékenységekre.
A támogatás összege és
mértéke ügyfél típusonként
eltérő,
min.
2
millió,
max.
60
millió
Ft,
ill. 70 – 100%.

Szabó-Gál Nikolett

szabo-gal@korosokvolgye.hu

Zsurzsucz Edina Klaudia
zsurzsucz@korosokvolgye.hu

Elérhetőségeinket
weboldalunkon
is
megtalálják.
Egyúttal
szeretnénk
emlékeztetni Olvasóinkat,
hogy az új koronavírus
járvány miatt elrendelt
veszélyhelyzet
idején
irodánkban a személyes
ügyfélfogadás szünetel.

A
forrás
de
minimis
támogatásnak minősül.
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
akcióterületéről
a
Békésen,
Csárdaszálláson,
Kamuton, Mezőberényben, Muronyban és Tarhoson
székhellyel és/vagy termelő telephellyel rendelkező
vállalkozások pályázhatnak.
A pályázati dokumentáció ITT érhető el, bővebb
információ a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat
06-1/896-0000 telefonszámán kérhető.
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ÚJRA MEGNYÍLIK A SZÁLLÁSHELY FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT
TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE—pályázati felhívás tervezet
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-9.1-21)

Támogatható tevékenységek:
Működő szálláshelyek fejlesztése
 külső-belső felújítás, téliesítés, energetikai korszerűsítés
 bővítés, belső terek átalakítása
 belső terek berendezéseinek, bútorzatának cseréje
 szálláshely külső infrastruktúrájának fejlesztése (pl. járdák, parkolók,
kerítés, hulladéktárolás stb.)
 kiegészítő fejlesztések (pl. kerti kiülő, szalonnasütő, medence, sporteszközök stb.)
Új szálláshely kialakítása
Marketing eszközök fejlesztése
Képzésben való részvétel
Egyéb járulékos feladatok (projekt előkészítés, projektmenedzsment,
kötelező tájékoztatás és nyilvánosság).

A
felhívás tervezete

Pályázatot nyújthatnak be a Körösök Völgye HACS tervezési területén
székhellyel/telephellyel, lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező


ITT




megtekinthető!



mikro-vállalkozások
non-profit szervezetek
őstermelők
magánszemélyek.

Az igényelhető támogatás minimum 1.000.000,- Ft, maximum 10.000.000,Ft, a támogatás mértéke 50-60%. A támogatás de minimis támogatásnak
minősül, vissza nem térítendő, de utófinanszírozású!

Kiválasztási kritériumok:










helyi élelmiszeripari vagy
kézműipari termék turisztikai
programkínálatba történő
bekapcsolása valósul meg
együttműködés más térségi
turisztikai szolgáltatóval
a szálláshely éves nyitvatartása
a fejlesztés révén csökken a
szezonalitás
a szálláshely minősítése
gazdasági, környezeti, társadalmi
fenntarthatóság



létrejövő új munkahelyek száma



a fejlesztés megvalósulási helye



szakmai szervezeti tagság



a szálláshely kihasználtsága



vállalt
vendégéjszaka
növekedés

A fejlesztéssel érintett szálláshelyre vonatkozó
feltételek:










működő szálláshely rendelkezik a 239/2009. (X.20.)
kormány rendelet szerinti működési és üzemeltetési
engedéllyel, új szálláshely a tervek alapján megfelel a
jogszabályban előírt működési feltételeknek
működő szálláshely üzemeltetője a vizsgált üzleti években
eleget tett idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségének
engedélyköteles építési tevékenység esetén a támogatási
kérelemhez csatolni kell a jogerős építési/vízjogi létesítési
stb. engedélyt is
a szálláshelynek kötelező együttműködnie legalább egy
térségi, falusi-és agroturisztikai vagy aktív turisztikai
szolgáltatóval
a támogatott fejlesztések esetében a fenntartási és
üzemeltetési időszak ügyféltípustól függetlenül 5 év

A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikusan, Kincstári
regisztráció és Ügyfélkapus hozzáférés esetén lehet
benyújtani. Gazdálkodó szervezetek esetében a benyújtást
szám követő további ügyintézéshez továbbá működő Cégkapu fiók
is szükséges.
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2021—2027
TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2021-2027
A Kormány a 240/2014/EU bizottsági rendeletnek
megfelelően széleskörű társadalmi párbeszédet folytat
Magyarország 2021-2027 közötti uniós fejlesztési tervéről.
Az alábbi weboldalon a Partnerségi Megállapodás és az
Operatív Programok tervezett tartalmi összefoglalói olvashatóak. A látogatók minden
dokumentumot részletesen véleményezhetnek az egyes fejezetek végén található
szövegdobozok segítségével.
2021—2027-es programok társadalmi egyeztetése
2021 ELSŐ FELÉBEN VÁRHATÓ VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK

A két programozási időszak közötti átmeneti év lehetőséget
biztosít arra, hogy a jelenlegi jogszabályi háttérrel a
következő hét éves költségvetési ciklus terhére fejlesztési
támogatásokat vegyenek igénybe a gazdálkodók. Az év első
felében hat új felhívás is várható, amelyeket az alábbiakban
mutatunk be.
Januárban jelenik meg 2,3 milliárd Ft keretösszeggel az öntözési
közösségek együttműködésének a támogatása. A maximum 250
000 euró támogatás meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep
(ek) üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére, esetleg új
öntözési beruházások előkészítésére vehető igénybe.

A fejlesztési
dokumentumok
2021. január 31-ig
véleményezhetőek!

Februárra várható a külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 30 milliárd
Ft-os kerettel. A külterületi úthálózat fejlesztése jelentősen javítja a vidéki lakosság
életkörülményeit, hozzájárul a mindennapi szükségleteik kielégítéséhez, amelyek
lehetnek szociális, egészségügyi igények, valamint természetesen a munkahelyeket is
könnyebben elérhetjük.
Márciusban hirdetik meg a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői
csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című pályázatot
egyszerűsített eljárásrenddel és 8,7 milliárd Ft-os keretösszeggel.
Áprilisban jelenik meg az „Állattartó telepek megújításának támogatása” 10 milliárd
Ft-os kerettel, amelyre az előzetes tervek szerint kizárólag a 100 millió Ft alatti
beruházással tudjuk benyújtani a támogatási igényeket.
Szintén áprilisra várható 15 milliárdos kerettel a „Kertészet - ültetvénytelepítés és
gyógynövénytermesztés támogatása” című felhívás.
2021. májusában pedig megjelenik a széles körben régóta várt „Terménytárolók,
szárítók, tisztítók és vetőmag előállító üzemek fejlesztése” című felhívás mintegy 30
milliárd Ft-os forrás kerettel.
A fentiekből is jól látható, hogy a 2020 őszén elinduló pályázati dömping, még az idei év
első felében is folytatódik, ami további 96 milliárd Ft fejlesztési forrást biztosít a
gazdálkodó szervezetek számára.
Forrás: nak.hu
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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@korosokvolgye.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

