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Hírlevele
Kapacitásfejlesztő fórum Barcson!

MEGHÍVÓ

A Rinya-Dráva Szövetség a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításával
összefüggésben
kapacitásfejlesztő fórumot
szervez Barcson, a fórum célja a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási
kapacitásainak kiépítése, valamint folyamatos fenntartása, beleértve a
projektirányítási képességhez kapcsolódó tevékenységeket. A fórum keretében
továbbá ismertetésre kerülnek a civil szervezetek számára szóló Nemzeti
Együttműködési Alap 2017. évre vonatkozó működési és szakmai kiírásai.

Helyszín: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9. Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Időpont: 2017. január 11. (szerda) 17:00 óra
Előadó: Szijártó Attila, Rinya-Dráva Szövetség munkaszervezet-vezető
Előadó:

Udvaros

Renáta,

Nemzeti

Együttműködési

felelősségvállalás kollégium tagja

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Alap,

Társadalmi
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Megjelentek a 2017. évre vonatkozó NEA pályázatok!
Megjelentek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból a Nemzeti
Együttműködési Alap 2017. évre vonatkozó civil szervezetek számára szóló működési és
szakmai kiírásai.
A NEA-17-M jelű működési pályáza célja, magyar nemzeti civil önszerveződés
működésének támogatása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásainak kiteljesedésében való segítése, a civil szervezetek működési költségeihez
való hozzájárulása és finanszírozása révén.
A pályázatokat legkésőbb 2016.01.17 és 2017.01.23 között, a pályázati kiírásban
megadott, kollégiumonként eltérő időpontokban, az Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) vagy a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és
Információs Rendszer Központi Rendszerén keresztül (FAIR-ben) lehet benyújtani.
Támogatási időszak kezdő időpontja: 2017. április 1.
Támogatási időszak záró időpontja: 2018. március 31.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3.000.000 Ft
A maximális támogatási intenzitás: 90%

A NEA-17-SZ jelű szakmai pályázat célja civil szervezetek szakmai programjainak
támogatása.
A pályázatokat legkésőbb 2017. február 1. és 2017. február 7. között, a szakmai pályázati
kiírásokban

megadott,

Pályázatkezelési

és

kollégiumonként
Együttműködési

eltérőidőpontokban

Rendszeren

keresztül

az

Elektronikus

(EPER-ben)

vagy

a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerén keresztül
(FAIR-ben) lehet benyújtani.
Támogatási időszak kezdő időpontja: 2017. április 1.
Támogatási időszak záró időpontja: 2018. március 31.
Az elnyerhető támogatás összegének mértéke kollégiumonként eltérő.
A maximális támogatási intenzitás: 90%
A felhívások az alábbi linkeken érhetők el: www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
Forrás: emet.gov.hu

OLDAL 3

2 0 17 . I. S ZÁM

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatására vonatkozó
VP6-6.4.1-16 kódszámú felhívás
A felhívás a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő
mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló
vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében a
gazdasági több lábon állást erősítését célozza.
Önállóan támogatható tevékenységek:
a) falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A
turisztikai fejlesztés támogatható;
b) a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- ,
szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy
bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/
csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott
termékeket árusító bolt, mozgó bolt).
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel
együttesen támogathatóak:







ingatlan vásárlása (a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével);
a 3.1.1.1. a) és b) pontjához kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez
szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása,
férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése),
projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek
az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése;
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület
tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény
részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása,
biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata,
napelemes rendszer kialakítása).

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt területi korlátozása:
A projektek megvalósítására a VP szerinti vidéki térségekben található településeken van
lehetőség (felhívás 3.4. vagy 11. sz. melléklet).
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Támogatást igénylők köre:
1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás
abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől
a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;
- a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében szereplő
településen található;
- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval;
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
2. Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen
megfelel az alábbi feltételeknek:
- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől
a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van; a projekt megvalósítási helye a
Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében szereplő településen található;
- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből
származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a
Felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.
Jelen felhívás esetében az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági
termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
A támogatási kérelmeket a www.mvh.gov.hu elektornikus felületen, ügyfélkapun keresztül
2017. április 3-tól lehet benyújtani.
A benyújtási időszak első szakaszának záró napja: 2017. május 3.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás össze:
max. 160.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
A támogatás maximális mértéke:
a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szeint nem besorolt járásban lévő település esetén 50%; a
„kedvezményezett” járásban lévő településen 60%; a „fejlesztendő” és a „komplex programmal
fejlesztendő” járásban lévő településen 70%.
A felhívás és a hozzá kapcsoldodó mellékletek az alábbi linken keresztül érhetők el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre
-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1
Forrás: www.palyazat.gov.hu

Utas pályázatok benyújtása 2016. január 6-tól!
Rinya-Dráva Szövetség
LEADER Helyi Akciócsoport
7570 Barcs,
Széchenyi utca 20.
Telefonszám: 82/460-721
Mobil: +36/30/698-77-23
E-mail: szijarto@rinyadrava.hu

Keresse fel
honlapunkat!
www.rinyadrava.hu

„Természetesen
fejlődünk!”

Kövessen
bennünket a
facebook-on is!

A vidéki térségben működő települési önkormányzatok,
önkormányzati társulások számára meghírdetésre került VP6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú felhívásra vonatkozó a támogatási kérelemek
benyújtására 2017. január 6-tól van lehetőség. A kérelmek
benyújtásárára nyitva álló időszak elő szakaszának záró napja: 2017.
február 6.
A felhívás keretében két célterületre adható be támogatási kérelem:


1. célterület:
I.
Önkormányzati
tulajdonú
vagy
önkormányzati
vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak:
a) stabilizálása,
b) alépítmények és szilárd burkolatának kialakítása.

II.
Önkormányzati
tulajdonú
vagy
önkormányzati
vagyonkezelésben lévő, külterületi, szilárd burkolattal
rendelkező helyi köutak: (kizárólag tanyás térség)
a) alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása
és/vagy szélesítése.
 2. célterület: önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati
vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres
felújítását biztosító:
- vontatott és függesztett munkagépek,
- erőgépek (kizárólag traktor),
- erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
- ágaprító gépek beszerzése.
Támogatás mértéke, összege:


1. célterület: max. 100 millió Ft



2. célterület: 10 millió Ft, konzorcium esetében 20 millió Ft



a támogatás formája: vissza nem térintendő támogatás



a támogatás mértéke mindkét célterület esetében: a Nagyatádi
járás településein 90%, a Barcsi járás településein 95%

Egyazon pályázó több célterületre is benyújthatja támogatási kérelmét,
valamint konzorciumi formában is van lehetőség pályázni.
A kiírással kapcsolatos kérdéseivel forduljon munkaszervezetünkhöz!

