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VIDÉKI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSÉRE
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2021. OKTÓBER

MEGJELENT A „HELYI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” c. PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSUNK
2021. október 8-án megjelent a VP6-19.2.1-54-11-21 kódszámú, „Helyi
fejlesztések támogatása” c., rendhagyó pályázati felhívásunk.
A pályázat különlegessége, hogy annak adminisztratív és műszakiszakmai feltételeit az Agrárminisztérium által készített dokumentáció
határozza meg, az Egyesület, mint elismert LEADER Helyi Akciócsoport
pedig saját projekttervvel tematizálja a megvalósítható projektek körét.

A Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága még az idén tervezi
megjelentetni
a
VP6-6.4.1-21
kódszámú, Nem mezőgazdasági
tevékenységek
diverzifikációja—
Vidéki turizmus fejlesztése c.
pályázati felhívást, mely alapján az
ún. mezőgazdasági termelőnek
minősülő
mikro-vállalkozások
(azon őstermelők és vállalkozások,
akik éves árbevételének legalább
50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik) akár 100 millió Ft
támogatást igényelhetnek már
működő szálláshelyek fejlesztésére
vagy újak kialakítására, valamint
kiegészítő turisztikai szolgáltatások
fejlesztésére.
A támogatás az ún. vidéki térségekben
érhető el, vagyis akcióterületünk 10
000 főnél magasabb lakosságszámú
városai csak külterülettel jogosultak a
programban való részvételre. A
támogatási intenzitás a békéscsabai
járáshoz
tartozó
településeken
megvalósuló projektek esetében 50%,
a békési, gyomaendrődi és szarvasi
járás településein 60%.

A kiírás alapján így önkormányzatok (GFO 321, 322, 327, 371, 372, 373)
és civil szervezetek (GFO 517, 521, 526, 528, 529, 561, 569, 572, 576)
elsősorban
az
alábbi
témákban
érintett
fejlesztések
megvalósítására igényelhetnek támogatást:







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.

Pályázatok beadására elektronikusan, 2021. november 1-től lesz
lehetőség, az idei benyújtási szakaszhatár napok 2021. november 30. és
2021. december 17.
További részletek a 3. oldalon olvashatóak.
A pályázati felhívás részletes feltételeinek megismertetése és a
felhívás 4.4.1.3. pont 5. értékelési szempontja szerinti pontszerzési
lehetőség biztosítása céljából Egyesületünk munkaszervezete az
alábbi helyszíneken és időpontokban tart tájékoztató fórumokat.
2021. október 27. (szerda), 15 óra
Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati iroda)
2021. október 28. (csütörtök), 15 óra
Szarvas, Damjanich u. 64. (Civil Ház)

A forrás felhasználási lehetősége igen
széles,
építésre,
energetikai
korszerűsítésre,
infrastruktúra
fejlesztésre,
eszközbeszerzésre,
projektelőkészítési
és
projektmenedzsment
költségekre
egyaránt fordítható.
A felhívás tervezete elérhető
Széchenyi Terv Plusz oldalán.

A fórumok meghívója ITT elérhető.

a
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A támogatás

2021. november 3-án 14 óráig nyújthatóak be a civil szervezetek
működését elősegítő és/vagy szakmai programjai megvalósítását célzó ún.
ÖSSZEVONT pályázatok a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak
pályázati felhívásaira.
A támogatható tevékenységek listája Kollégiumonként eltérő, de jellemzően:

vissza
nem
térítendő!

 civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok,
különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint
a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;
 nemzetközi civil kapcsolatokban magyarországi civil szervezetek jelenlétének
biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő
részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai
integrációt elősegítő programok támogatása;
 civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység

és nyilvántartási feladatok támogatása;
 civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és
akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

 civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
 civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.
Pályázat benyújtására a 2020. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok, illetve
egyesületek (ideértve a szövetségeket is) jogosultak. Egy szervezet csak egy kollégium összevont kiírására, azon
belül is egy kategóriájára (működés vagy szakmai program) nyújthat be pályázatot.
Az igényelhető támogatás összege kollégiumonként és a kiírási kategóriánként eltérő, 200 eFt – 4 millió Ft.
Az ún. EGYSZERŰSÍTETT pályázatok benyújtására 2021. november 17-én 14 óráig van lehetősége a
Magyarországon 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett helyi vagy területi hatókörű alapítványoknak,
valamint egyesületeknek (ideértve a szövetségeket is).
(Helyi hatókörű a szervezet, ha működési területe a székhely településre korlátozódik, területi hatókörű, ha
működésének kiterjedése a helyit meghaladja, de nem éri el az országos szintet.)
Az igényelhető támogatás összege: min. 100 eFt - max. 350 eFt.
Technikai információk:
A támogatási intenzitás mértéke mindkét kategória esetében 100%.
A lebonyolítással kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el. A pályázatokat a
Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet benyújtani. A pályázóknak egyszeri és egy
összegű pályázati díjat kell megfizetniük, melynek összege 2.000,- Ft, azaz kétezer forint.
A felhívások és további információk a következő linken érhetők el: https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html
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LEADER PÁLYÁZAT— KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Pályázati felhívás címe: Helyi fejlesztések támogatása
Pályázat 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
2021. november 1-jén

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 hivatalos pályázati dokumentáció a MAGYAR
Államkincstár honlapjáról 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

