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OKTÓBERBEN ÚJ KÖZÖSSÉGI CÉLÚ LEADER
PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK

A
Nemzeti
Ifjúsági
Tanács
fotópályázatot hirdetett, amelynek
célja
a
civil
szervezetek
programjainak és a közösségi élet
újraindulásának bemutatása.
A 2020 márciusa óta mindannyiunk
életét befolyásoló
koronavírus
járvány a civil szektor működését is
nagymértékben
megnehezítette.
Nemrég azonban az online térből
végre mindenki visszaköltözhetett
az offline világba; a formális és az
informális közösségek újraindulása
ismét megmutatta, hogy mekkora
összetartó és értékteremtő ereje
van a hazai civil szektornak.
A fotópályázat célja, hogy ezeket az
értékeket, az újraindult programok
változatosságát, azok legszebb
pillanatait a résztvevők szemével és
kameráin keresztül mutassa meg a
nagyközönségnek.
A
részvételhez csak
néhány
feltételnek kell megfelelni: 18 és 35
év közötti - valamely civil
szervezethez kötődő (pl. civil
szervezetnél önkéntes, tag, segítő
stb.) - magánszemélyként nyújtható
be egy fénykép, a pályázati
feltételek elfogadását követően.
A beérkező képeket 5 fős zsűri
értékeli majd, két lépésben.
A
Miniszterelnökség
támogatásával
indított
f o t ó p á l y á z a t r a
2021. szeptember 19. éjfélig lehet
jelentkezni.
A pályázat további részletei és a kép
benyújtására létrehozott felület
az egyuttujra.hu oldalon érhető el.

Idén ősszel rendhagyó LEADER pályázati felhívás
megjelenése várható, a közösségi célokat
szolgáló fejlesztésekre önkormányzatok és
civil szervezetek igényelhetnek támogatást.
A pályázat különlegessége, hogy annak
adminisztratív és műszaki-szakmai feltételeit az
Agrárminisztérium által készített dokumentáció
határozza meg, az Egyesület, mint elismert
LEADER Helyi Akciócsoport pedig saját
projekttervvel tematizálja a megvalósítható
projektek körét.
A Közös Agrárpolitika keretében finanszírozott
támogatási alapok esetében 2022. december 31ig ún. átmeneti szabályok léptek érvénybe. E
szabályok szerint már a következő, 2021—2027es támogatási ciklus forrásainak terhére, de az
előző ciklusra érvényes eljárásrendi szabályok
keretei között jelentethetőek meg mások mellett
a LEADER típusú pályázatok is.
Ezen egyedi rendszerben az egyik elsődleges
szempont a hatékony forráslekötés, a támogatási
kérelmek lehető leggyorsabb elbírálása (ennek
eszköze a „vegyes” felhívások megjelentetése), a
másik legfőbb prioritás pedig a Helyi Fejlesztési
Stratégiában meghatározott, de az elvárt
mértékben még nem teljesült célkitűzések
elérése.
Fentiekre tekintettel a hamarosan megnyíló
pályázati kiírás alapján elsősorban az alábbi
témákban
érintett
fejlesztések
megvalósítására igényelhető támogatás:







örökségvédelem (táji-természeti valamint
épített, tárgyi és szellemi értékek megőrzése,
bemutatása);
szemléletformálás (állatvédelem, közösségi
szerepvállalás—önkéntesség,
társadalmi
felelősség, környezet –és természetvédelem);
sport—és szabadidős létesítmények
fejlesztése;
egyéb, a fenti kategóriák egyikébe sem
sorolható közösségi terek, közszolgáltatások
fejlesztése, rendezvények szervezése.

További részletek a 3. oldalon olvashatóak.
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FOLYAMATOSAN JELENTKEZHETNEK A TERMELŐK A
KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT C. DIGITÁLIS KIADVÁNYBA
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2015-ben elkészült
és évente frissített KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT c. online kiadványába
folyamatosan jelentkezhetnek az érdeklődők.
A katalógusban az illetékességi területünkhöz tartozó 20 település
élelmiszeripari és kézműipari termékeinek, illetve e termékek
előállítóinak biztosítunk megjelenési lehetőséget. (A kiadványban már
szereplő termelők adatlapjainak módosítása—fényképek cseréje,
elérhetőségek, terméklisták aktualizálása stb.— szintén folyamatosan
biztosított.)

Jelentkezhetnek:



A
Körös Völgyi Kirakat
ITT
megtekinthető!




őstermelők, kistermelők, családi gazdálkodók,
egyéni vállalkozások,
társas vállalkozások, szövetkezetek,
non-profit szervezetek, akik
élelmiszeripari és/vagy kézműipari terméket állítanak elő, az
alábbi kategóriák valamelyikében:
 méhészeti termékek
 gyümölcsből készült termékek (pl. lekvár, szörp stb.)
 gyógynövényekből készült termékek
 zöldségből készült termékek (pl. savanyúság stb.)
 szeszes ital (pl. pálinka, sör, bor)
 füstölt áru (pl. kolbászok, szalámik stb.)





tejtermékek (pl. sajtok stb.)
olajok, sűrítmények
szárazáruk (pl. száraztészta), édességek
kézműipari termékek (pl. textiláru, kerámia, famunka stb.).

A kiadványban történő megjelenés ingyenes!
(Már meglévő termelői adatlapok aktualizálása esetén továbbá megállapodás sem szükséges,
elegendő a módosításra vonatkozó jelentkezési lapot benyújtani.)
Bővebb információ és a megjelenés részletes feltételei: http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%
C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%
96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
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LEADER PÁLYÁZAT— KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Pályázati felhívás tervezet címe: Helyi fejlesztések támogatása
Pályázat tervezet kódszáma: VP6-19.2.1-54-11-21
A pályázat célja: az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való
hozzáférés javításával a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, a települési
önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, a
társadalmi aktivitás erősítése.
A pályázat induló keretösszege 40 millió Ft, az igényelhető támogatás minimum 1 millió, max. 8
millió Ft, a támogatási intenzitás a teljes akcióterületen egységesen 95%.
Pályázat benyújtására önkormányzatok és civil szervezetek jogosultak.
A pályázati célnak megfelelően megvalósítható tevékenységek:














épületek, építmények energetikai hatékonyságát nem célzó
felújítása, bővítése, korszerűsítése;
épületek, építmények energetikai hatékonyság céljából történő
felújítása, korszerűsítése;
eszközök, gépek beszerzése;
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása;
rendezvényszervezés;
kisléptékű infrastruktúra fejlesztés;
immateriális javak beszerzése;
marketing tevékenység;
egyéb járulékos tevékenységek (projektelőkészítés,
projektmenedzsment);
kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT
SZEMPONTOK:





a projekt megvalósításának helye;
a pályázó részesült-e korábban
LEADER támogatásban;
a pályázó hozzájárulása a HACS
munkájához;
a pályázó kommunikációs
tevékenysége.

EGYESÜLET ÁLTAL MEGHATÁROZOTT
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:








a pályázó és tevékenysége
bemutatása;
a projekt célja és tartalma,
komplexitása;
a fejlesztés hozzájárulása a
település fejlődéséhez;
partnerség;
a projekt keretében megvalósuló
rendezvények hozzáadott értéke;
a projekt fenntarthatósága.

A benyújtási
időszak
októberben
kezdődik!

MŰSZAKI—SZAKMAI ELVÁRÁSOK













építészeti—műszaki tervdokumentáció vagy technológiai leírás és
helyszínrajz csatolása minden építési típusú beruházás esetén
szükséges;
amennyiben az építés nem engedélyköteles, az erről szóló igazolást
tervezői névjegyzékben szereplő tervező is kiállíthatja;
építés esetén műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló
vezetése kötelező;
energetikai korszerűsítés, megújuló energiára épülő technológia
fejlesztés esetén energetikai számításokat tartalmazó dokumentáció
szükséges;
építési beruházás esetén a költségek tekintetében az Építési
Normagyűjtemény referenciaárai alkalmazandók;
amennyiben a referenciaár valamely költség esetében nem állapítható
meg, 3 árajánlat csatolandó és a teljes ajánlatkérési/ajánlattételi
folyamat dokumentálandó;
a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre;
releváns esetekben a projekt fenntartási időszak 5 év;
a projekt megvalósítási helye a Körösök Völgye Vidékfejlesztési
Egyesület akcióterületéhez tartozó 20 településen lehet (Békés,
Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény és Szarvas városok esetében a
fizikai megvalósítás helye csak külterület lehet).

A pályázati dokumentáció tervezete weboldalunk
„Letöltések” menüpontjából érhető el.
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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

