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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2016. DECEMBER 

NEA 

MŰKÖDÉSI 

PÁLYÁZAT 

Az Emberi Erő főrrá s 
Tá mőgátá skezelő  nyí lt pá lyá zátőt 
hirdet civil szervezetek 
működési költségeinek 
támogatásá rá.  

A tá mőgátá s á civil szervezet 
álápce ljá szerinti teve kenyse gei 
felte teleinek biztősí tá sá rá 
főrdí thátő . 

Pályázat benyújtására 
jogosultak ázők áz álápí tvá nyők, 
egyesü letek e s sző vetse gek, 
ámelyek: 

 regisztráltatják magukat az 

EPER-ben vagy a FAIR-ben;  

 jőgerő s nyilvántartásba 
vételük a pályázat 
benyújtását megelőző évben 
megtörtént. 

Az igényelhető támogatás 
összege 100 000 – 3 000 000,- Ft 
lehet. 

A pá lyá zátőkát kizá rő lág 

elektrőniküs ü tőn, áz EPER vágy 

FAIR-EPTK rendszerben, 

kőlle giümőnke nt elte rő  

idő pőntbán, legkésőbb  

2017. január 17. - 23. kő ző tt lehet 

benyü jtáni! 

Az elvárt önerő mértéke 10%. 

Az egyszeri pá lyá záti dí j ő sszege 
2.000,- Ft. 

A pá lyá zátők dőkümentá ciő já 
á www.civil.infő.hü/web/neá/
pályázátők őldálőn e rhető  el. 

 
 
PROGRAMAJÁNLÓ 

Rájt: 2016. december 31., de. 10 ő rá, 5540 Szárvás, Fő  te r 
Tá v: kb. 2,5 km 
Neveze s: 2016. december 31., 9.30-10.00-ig, á Já rá si Hivátál 
Okmá nyirődá já (5540 Szárvás, Szábádsá g ü t 25-27.). 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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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 

Európai 
Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

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@invitel.hu 

Web: www.korosokvolgye.hu 

AKTUÁLIS 

 Megjelent á Vide kfejleszte si Prőgrám "A fiatal 
mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
induló támogatás" c. pá lyá záti felhí vá sá. 

  

Pályázatot nyújthatnak be 
á 6 000 - 25 000 STE  
ü zemme rettel rendelkező : 
 
 
 

 18 - 40 e v kő ző tti terme szetes szeme lyek, há 
12 hő nápná l nem re gebb ő tá egye ni 
vá llálkőző ke nt mező gázdásá gi 
teve kenyse get (fő teve kenyse g) ve geznek e s 
á llámilág elismert mező gázdásá gi jellegü  
szákismerettel rendelkeznek; 

 jőgi szeme lyek, há 12 hő nápná l nem re gebb 
ő tá fő teve kenyse gke nt mező gázdásá gi 
teve kenyse get ve geznek, kizá rő lágős 
tülájdőnősük e s ü gyvezető jü k 18 - 40 e v 
kő ző tti, e s á llámilág elismert mező gázdásá gi 
jellegü  szákismerettel rendelkezik. 

 
A tá mőgátá s áz ü zleti tervben szereplő  
teve kenyse gek ve grehájtá sá rá főrdí thátő . 
 
Az ige nyelhető  átalány jellegű támogatás 
összege 40 000 euronak megfelelő forint 
összeg, 5 e ves idő tártámrá. A főrrá s  
2 re szletben (75/25) hí vhátő  le. 
 
A tá mőgátá si ke relmeket elektrőniküs ü tőn, 
2017. március 1-től lehet benyújtani, áz 
elbí rá lá s szákászősán tő rte nik. Az első  
szákászhátá r náp 2017. má rciüs 31. 
 
A re szletes pá lyá záti dőkümentá ciő  áz álá bbi 
linken e rhető  el: 
https://www.pályázát.gőv.hü/vp2-611-16-á-
fiátál-mezgázdásgi-termelk-szmrá-nyjtőtt-indül
-tmőgáts-1 

 
A Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Egyesület 
munkaszervezete 

 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  

és  
 

Sikerekben Gazdag,  
Boldog Új Évet kíván  

az Egyesület minden Tagjának és 
Partnerének! 


