KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

XII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

MEGJELENT A FALUSI
CIVIL ALAP 2021-ES
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA!
A Magyar Falu Program
Falusi
Civil
Alapja
keretében 2021. április 7május
7.
között
nyújthatnak be támogatási
kérelmet az 5000 fő
lakosságszám
al atti
településen működő civil
szervezetek az FCA-KP-12021 kódszámú pályázati
felhívás alapján.

2021. MÁRCIUS

ESETTANULMÁNY KÉSZÜL AZ EGYESÜLET
MUNKÁJÁRÓL, VÉLEMÉNYEZZEN ÖN IS
BENNÜNKET
Az
Agrárminisztérium
megbízásából a Field
Consulting
Services
Zrt. ezekben a hetekben
értékeli a Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Egyesület,
mint
LEADER
Akciócsoport 2014-2020
között végzett munkáját,
elért eredményeit stb.

A támogatás az alábbi
célokra használható fel:

Az Egyesületről konkrét
esettanulmány készül (az
országban működő 103
HACS közül 4 HACS-ról
A
teljes
pályázati készül átfogó elemzés, ezek egyike mi vagyunk!),
dokumentáció és bővebb melynek része a helyi szereplők, ill. a lakosság
i n f o r m á c i ó
a
véleményének kérdőív útján történő felmérése.
- ingatlanberuházás,felújítás;
- gépjárműbeszerzés;
- eszközbeszerzés;
- programszervezés.

pályázatkezelési feladatokat
ellátó
Bethlen
Gábor
Alapkezelő
Zrt.
honlapján érhető el.

A 25 kérdésből álló kérdőív kitöltésére a
Facebookon keresztül van lehetőség és
legfeljebb 10-12 percet vesz igénybe.
Kérjük Olvasóinkat, minél többen töltsék ki
és osszák meg ismerőseik között a
kérdéssort!
A válaszadók
sorsolnak ki.
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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN ÁPRILISBAN AKTUÁLIS
TANYAI LAKÓÉPÜLETEK FEJLESZTÉSÉRE ÁPRILIS 6-IG
NYÚJTHATÓ BE TÁMOGATÁSI KÉRELEM
A VP6-7.2.1.4-17 kódszámú, Tanyák háztartási léptékű
villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelés
fejlesztése c. pályázati felhívás keretében a legalább 12 hónapja
tanyán élő (állandó lakóhelyük vagy tartózkodási helyük alapján)
magánszemélyek 95%-os támogatási intenzitás mellett akár
6,2 millió Ft támogatást igényelhetnek kisléptékű
infrastrukturális fejlesztések megvalósítására.
A forrás az alábbi célokra használható fel:

 szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia
A pályázati
dokumentáció
ITT
érhető el.

rendszer kiépítése (beleértve a megújuló energiával
történő fejlesztést);

 ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése (kútfúrás;

vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító
létesítmények és felépítményei, törpe-vízmű);

 szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése
(egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy
tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel).

MEZŐGAZDASÁGI
TÁMOGATÁS

KISÜZEMEK

FEJLESZTÉSÉRE

IGÉNYELHETŐ

A Vidékfejlesztési Program VP2-6.3.1-20 kódszámú,
"Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése" c. pályázati
felhívása keretében a második pályázati szakaszban
április 6—20. között igényelhető forrás.
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.
Az igényelhető átalány jellegű támogatás összege 15 000 euronak megfelelő forint
összeg, 5 éves időtartamra.
A részletes pályázati dokumentáció ITT érhető el.
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EGY KIS KÖRNYEZETISMERET

A fényképezés
az egyetlen nyelv,
amely a világ
minden részén
érthető.
(Bruno Barbey)

MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2020
Immár hatodik alkalommal jelentette meg a Herman Ottó
Intézet Nonprofit Kft. az Agrárminisztérium megbízásából
a Magyarország környezeti állapota című kiadványt. A
2020-as kötet tartalmi elemeinek összeállításához hazai és
e u ró pa i
k ö r ny e z e tv é d el e m m el
k a p cs ol a tos
dokumentumokat vettek alapul a szerzők. A nyilvános,
hazai adatok, köztük a Központi Statisztikai Hivatal és az
Országos Meteorológiai Szolgálat adatai mellett, a SoER 2020
(The European environment — state and outlook 2020:
knowledge for transition to a sustainable Europe) átfogó, európai elemzéseire is
támaszkodtak a szerzők. A kötetben bemutatják a környezeti elemek – levegő, víz, talaj –
és az élővilág állapotának jellemzőit, valamint a megőrzésükre leginkább ható
környezetpolitikai trendeket, mint a körforgásos gazdaság és a klímavédelem. Az egyes
fejezetekben megjelennek az uniós célok és a hazai vállalások, így az olvasók elhelyezhetik
a hazai környezetállapotot az európai viszonylatban is.
A kiadvány magyar nyelven ide kattintva, angol nyelven ide kattintva érhető el.
Forrás: hoi.hu
3

PROGRAMAJÁNLÓ

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:

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

