KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

KONZULTÁCIÓS FÓRUM
NYERTES PÁLYÁZÓKNAK

Január
végén
újabb 16 nyertes
projektgazda
vette
kézhez
támogatói
okiratát, összesen több, mint
153 millió Ft értékben
(a
támogatottak
névsora ITT olvasható).
A
tervezett
fejlesztések
szabályszerű megvalósítását
és
az
elszámolási
dokumentációk
helyes
összeállítását segítendő,
2022. február 16-án
Szarvason

2022. FEBRUÁR

FELFÜGGESZTÉSRE KERÜLT A "HELYI FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSA" C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSUNK!

A
VP6-19.2.1-54-11-21
kódszámú,
"Helyi
fejlesztések támogatása" c. pályázati felhívásunk tekintettel az ezidáig benyújtott kérelmek számára
és támogatásigényére - 2022. február 16-án felfüggesztésre
kerül. Támogatási kérelmek benyújtására 2022. február 15én, 23.59-ig van lehetősége a pályázóknak.
A felfüggesztésről szóló hivatalos közlemény 2022. január 29-én
a Magyar Államkincstár honlapján jelent meg.
AKTUÁLIS A KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE!
Közel négy hónapos szünet után ismét kérelem
benyújtási szakasz nyílik a VP2-6.3.1-20
kódszámú,
"Mezőgazdasági
kisüzemek
fejlesztése" c. pályázati felhíváson belül.
A támogatás a vidéki térségekben működő
mezőgazdasági vállalkozások piaci pozíciójának stabilizációjára,
a termékszerkezet fejlesztésére, a megtermelt alapanyagok
feldolgozásának és a hagyományos, kézműves termékek
előállítási technológiájának korszerűsítésére igényelhető.

tartunk
konzultációt
a Támogatási kérelmet főállású őstermelő, vagy mikroKedvezményezettek részére. vállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő
Témák:







éves adatszolgáltatás;
szerződés módosítás,
változás bejelentés;
30/2021-es kincstári
közlemény (kifizetési
kérelmek összeállítása);
„Térségi szálláshelyek
fejlesztése” c. felhívás
specifikus előírásai.

(A program meghívója
ITT letölthető.)

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.
A pályázatokat elektronikus úton, 2022. február 28-ig lehet
beadni. (A következő szakasz májusban nyílik.)
Az igényelhető átalány jellegű támogatás összege 15 000 euronak
megfelelő forint összeg, 5 éves időtartamra.
A részletes pályázati dokumentáció a következő linken érhető
el: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgikiszemek-tmogatsa-1
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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

2

MAGYAR FALU PROGRAM
MEGJELENT A VÁROSI CIVIL ALAP 2022-ES PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA!

A Magyar Falu Program Városi Civil Alapja keretében
2022. február 18-ig nyújthatnak be támogatási kérelmet az 5000 fő
lakosságszám feletti településen székhellyel rendelkező, legkésőbb
2021. december 31-ig nyilvántartásba vett, egyesületi vagy alapítványi
formában működő civil szervezetek. (A települési lakosságszám a 2021.
január 1-i adatok alapján kerül ellenőrzésre.)
A VCA-KP-1-2022 kódszámú pályázati felhívás alapján támogatás az
alábbi kategóriákban igényelhető:







ingatlanberuházás, ingatlan felújítás (meghatározott tulajdoni
viszonyok esetén);
gépjárműbeszerzés;
eszközbeszerzés;
programszervezés;
kommunikációs tevékenységek.

Az
MFP-ről

A maximális támogatási összeg kategóriánként eltérő, 6-11 millió Ft
lehet, önerő nem szükséges. Egy pályázó kizárólag egy kategóriában
indulhat!
A teljes pályázati dokumentáció
pályázatkezelési feladatokat ellátó
Zrt. honlapján érhető el.

minden egy helyen

és bővebb információ a
Bethlen Gábor Alapkezelő

ITT!

MAGYAR FALU VÁLLALKOZÁS-ÚJRAINDÍTÁSI PROGRAM
A „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” című, GINOP Plusz-1.2.222 kódszámú felhívás keretében a mezőgazdasági termelőnek nem
minősülő, mikrovállalkozás méretű, egyszeres könyvvitelt vezető
gazdálkodók, egyéni vállalkozók és kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók valamint egyéni cégek igényelhetnek 2-10 millió
Ft vissza nem térítendő támogatást, 70%-os támogatási intenzitás mellett.
Fejlesztések 5000 fő alatti lakosságszámú településeken, ill. az ún. szabad vállalkozási zónák
településein valósíthatóak meg, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területéről
Békéscsaba, Gyomaendrőd és Szarvas városok kivételével minden település jogosult térségnek
minősül.
A forrás új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására,
ingatlan beruházásra, információs technológia-fejlesztésre és a projektmegvalósítási költségekre
fordítható.
Figyelem! Növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszergyártás, szálláshely fejlesztés nem
támogatható (egyebek mellett.)
A támogatási kérelmeket 2022. február 24 - től lehet benyújtani, forráskimerülésig!
A pályázati dokumentáció a Széchenyi Terv Plusz oldalon 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

