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MÁJUSBAN AKTUÁLIS!
Május 11-től nyújtható be
támogatási kérelem a GINOP
4.1.5-22
kódszámú,
Energiahatékonyság növelését
célzó
épületenergetikai
Kedves Olvasó!
fejlesztések támogatása kkv-k
Egyesületünk továbbra is részére c. pályázati felhívás
jogosult a magánszemélyek keretében.

Május 4-én nyílik meg a VP66.4.1.1-22
Nem
m e z ő g a z d a s á g i
t e v é k e n y s é g e k
diverzifikációja
lovas
létesítmények fejlesztése c.
pályázati felhívás benyújtási
időszaka.

Az
igényelhető
támogatás
összege minimum 75 millió Ft,
maximum 500 millió Ft,
mértéke 90%.

Az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege
maximum 100 millió forint
lehet, a forrás fedett lovardák
kialakítására, bővítésére és
felújítására
fordítható,
de
lehetőséget ad - egyebek
mellett
a
kapcsolódó
kiszolgáló egységek, szociális
helyiségek kialakítására és a
telken belüli infrastruktúra
fejlesztésére is.

személyi
jövedelemadója
1%-os
felajánlásainak
fogadására,
ezért
arra
kérjük, ha elégedett az
általunk végzett tanácsadó,
közösség
–és
program
szervező
munkával,
és
szeretné, ha az elmúlt
évekhez hasonlóan továbbra
is elérhetőek lennénk a
térség szereplői számára,
adója 1%-val támogasson
bennünket.
Adószámunk: 18284517-1-04
A
befolyt
összeget
Alapszabályunk
szerinti
közhasznú céljaink - így
különösen
a
terület-és
vidékfejlesztés
segítése,
kulturális örökség megóvása,
valamint természetvédelemelérésére fordítjuk.
Tevékenységünkről bővebb
információ a
www.korosokvolgye.hu
címen elérhető
weboldalunkon található.

A forrás épületek hőtechnikai
adottságainak
javítására,
hőveszteségének csökkentésére,
épületek fűtési, hűtési és
használati
melegvízrendszereinek korszerűsítésére,
meglévő
beltéri
világítási
rendszerek
energiatakarékos
átalakítására,
megújuló
energiafelhasználás növelését
célzó tevékenységekre, épületek
nyári hővédelmének javítására,
árnyékoló- vagy árnyékvető
szerkezetek
beépítésére
fordítható.

Kérelmet a vidéken (10 000 fő
lakosságszám alatti településen
vagy ún. tanyás térségben) élő
magánszemélyek, őstermelők,
ill.
mikrovállalkozások
nyújthatnak be, amennyiben
igazolni
tudják,
hogy
a
kérelem benyújtását megelőző
24 hónapban folyamatosan, az
Országos
Lótenyésztési
Információs
Rendszerben
jegyzett
adatok
alapján
legalább két ló tulajdonosai
voltak.

Pályázatot azok a kettős
könyvvitelt vezető mikro-, kis–,
és
középvállalkozások
adhatnak
be,
amelyek
rendelkeznek 3 teljes lezárt
üzleti évvel és legalább 1 fő
alkalmazottal.
A
teljes
pályázati
dokumentáció
és
bővebb
A
pályázati
dokumentáció
Széchenyi2020
elérési helye: Széchenyi 2020. információ
honlapján érhető el.
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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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PROGRAMAJÁNLÓ PLUSZ (MAJÁLIS)
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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

