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FELFÜGGESZTÉSRE KERÜL A „NAGYDIVERZ” PÁLYÁZAT
A
kötelezettségvállalási
keret
kimerülésére tekintettel, az Irányító
Hatóság a VP6-6.4.1-21 kódszámú,
Vidéki turizmus fejlesztése c. felhívás
esetében a kérelmek benyújtásának
lehetőségét
2022.
január
27-től
felfüggeszti. Pályázatok beadására
tehát január 26., 23:59-ig van mód.
A felhívás alapján az ún. mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozások 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
járásban 50%, a békési, gyomaendrődi és szarvasi járás településein 60%.

A
Körösök Völgye
Vidékfejlesztési
Egyesület
munkaszervezete
Békés, Boldog,

A forrás felhasználási lehetősége igen széles, építésre, energetikai
korszerűsítésre,
infrastruktúra
fejlesztésre,
eszközbeszerzésre,
projektelőkészítési és projektmenedzsment költségekre egyaránt
fordítható.

A felhívás dokumentációja letölthető a Széchenyi Terv Plusz oldalról.
MÉG ELÉRHETŐ A „HELYI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSUNK



Sikerekben Gazdag






az Egyesület minden

TÁMOGATÁSA”

c.

A kiírás alapján önkormányzatok és civil szervezetek elsősorban az
alábbi
témákban
érintett
fejlesztések
megvalósítására
igényelhetnek támogatást:

Egészségben és
Új Évet Kíván

FEJLESZTÉSEK

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.

Kedves Tagjának
és Partnerének!
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AKTUÁLIS
FALUSI CIVIL ALAP 2022
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alapja keretében 2022. február 11-ig
nyújthatnak be támogatási kérelmet az 5000 fő lakosságszám alatti
településen működő civil szervezetek az FCA-KP-1-2022 kódszámú pályázati
felhívás alapján.
A támogatás az alábbi célokra használható fel:
- ingatlanberuházás, ingatlan felújítás;
- gépjárműbeszerzés;
- eszközbeszerzés;
- programszervezés.
A teljes pályázati dokumentáció és bővebb információ a pályázatkezelési feladatokat ellátó Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. honlapján érhető el.

HUNGARIKUMOK 2022
A HUNG—2022
pályázat
dokumentációja
ITT
érhető el.

A pályázat keretében 3 célterületre igényelhető támogatás:
 a hazai és a külhoni pályázók 1-4 millió Ft-ot fordíthatnak nyomtatott
és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutató terek
kialakítására, rendezvények megvalósítására, a célterület
keretösszege 840 millió Ft;
 általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákok részvételével zajló
vetélkedők szervezésére és az identitás erősítésére 1-3 millió Ft igényelhető, a
célterület keretösszege 75 millió Ft;
 a Hagyomány a divatban - viselet másként célterület keretösszege 15 millió Ft. A
Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrájának és a népi kézműves értékek
megőrzésére és népszerűsítésére 250-500 ezer Ft pályázható meg.
A pályázati felület 2022. január 17-én nyílik meg, a projektek véglegesítésére
2022. február 2-án reggel 8 órától lesz lehetőség.

ZÖLD FORRÁS 2022

AGRÁRÁGAZATI CIVIL SZERVEZETEK 2022

Az
Agrárminisztérium
idén
is
meghirdette a Zöld Forrás pályázatot.

Az agráriumhoz kötődő civil
szervezetek számára hirdetett pályázatot a
szaktárca. Az igényelhető támogatás legalább
700 ezer Ft, legfeljebb 2 millió Ft lehet.

Támogatási igényt
 közhasznú,
 Magyarországon bejegyzett és működő,
A pályázat célja a szervezetek és érdekképviseletek
 környezetvagy természetvédelmi céllal szakmai feladatainak, programjainak segítése, például
megalakult
 ismeretterjesztő előadások, konferenciák,
civil szervezetek nyújthatnak be a Nemzeti
rendezvények, oktatási programok szervezése,
Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő, annak
 ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítése,
megvalósítását elősegítő projektterveikre.
megjelentetése,
(Például:
élőhelyvédelem;
tájvédelem;
ismeretterjesztő,
a
környezet é s  kiemelt agrárágazati célok megvalósulásához, jeles
napokhoz (pl. Beporzók napja, Élelmiszerbiztonsági
természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek
világnap, Aratás ünnepe, Állattenyésztők napja, Új
készítése, kiadása; szakmai információkat közvetítő
kenyér ünnepe, Szent György-napi kihajtási ünnep,
honlapok készítése; környezeti nevelési célú
Földművesek emléknapja) kapcsolódó
programok szervezése, lebonyolítása).
figyelemfelkeltő kampányok lebonyolítása.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, 100%-os
intenzitású, összege 800 eFt -3 millió Ft lehet.
A pályázatokat postai úton, 2022. február 13-ig
A pályázatokat postai úton, 2022. február 14-ig lehet benyújtani.
lehet benyújtani.

A pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:

A dokumentáció az alábbi linken érhető el: kormany.hu/hirek/

https://kormany.hu/hirek/palyazat-az-agraragazati-civilszervezeteknek

megjelent-a-zold-civil-szervezeteket-tamogato-zold-forras-palyazat
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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 következő
szakasz zárás napja
2022. január 31.!

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

