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Módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató
VP6-6.4.1.-16 kódszámú felhívás
Több ponton módosult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére
irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1.-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a
támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás 3.1.1.1. és 4.1. pontjának módosítása jelentős
változást eredményezett a támogatható tevékenységek és a támogatást igényelhetők körében.
A felhívás 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a)
pontjának egyértelműsítése alapján a meglévő falusi szálláshelyek fejlesztése mellett új
falusi szálláshelyek létrehozására is van lehetőség. A fejleszthető tevékenységek
könnyebb beazonosíthatósága érdekében kibővítésre került a 3.1.1.1. b) ponthoz
kapcsolódó tevékenységek listája.
A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre c. pontja az alábbiak szerint változott: A
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás
kedvezményezetti kör kizárásra került a felhívásból.
A támogatási kérelmek beadásának első napja 2017. április 18-ra, az első szakasz zárása
2017. május 18-ra módosult.
A további változások, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pályázati
felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el:
Pályázati felhívás letöltés

Megjelent a termelői csoportok létrehozását támogató vidékfejlesztési

pályázat
VP3-9.1.1.-17 azonosító jelű felhívás
A Miniszterelnökség 11,29 milliárd forint keretösszeggel hirdette meg 2017. március 21-én a
„Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című pályázati felhívást. A Vidékfejlesztési
Program keretében megjelent pályázatra a 2014. január 1-nél nem régebben alakult,
elismeréssel rendelkező termelői csoportok nyújthatják be kérelmeiket.
A támogatást a vonatkozó 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismeréssel rendelkező
termelői csoportok a működési feltételeik kialakításához és az elismerés során elfogadott
üzleti tervük megvalósításához használhatják fel. A pályázat keretében maximum 100.000
eurónak megfelelő forintösszegű támogatás kapható évente, 5 éven keresztül. A pontos
támogatás mértéke a csoport éves értékesített termelése alapján kerül meghatározásra.
A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázatra 2017. május 2. és 2019. április
30. között nyújthatók be a kérelmek a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon. Az első
értékelési szakasz 2017. június 9-ig tart. Az értékelési határnapokig benyújtott projektek
együttesen kerülnek elbírálásra.
A Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a pályázati felhívás részleteiről
a https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozst-tmogatfelhvs weboldalon tájékozódhatnak.
Forrás: Miniszterelnökség

Megjelent az „Alkoss Te is közösséget!” című pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő
programsorozatainak támogatására a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretében. A pályázat
támogatni kívánja: az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország
közigazgatási határain belül és/vagy kívül megvalósuló, több alkalomból (minimum négy)
álló programsorozatokat, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek
szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához,
közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a
haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 18. 23.59 óra
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 65.000.000 Ft
Pályázati felhívás letöltés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Otthon Melege Program - Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása
alprogram
Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/2017

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a lakosság részére
energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő lakások szén-dioxidkibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló, költséghatékony
beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé. A támogatás nyújtásának
célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.
Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre
3.500.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint.

álló

keretösszeg

Támogatás igénybevételére jogosultak köre: Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar
adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak
be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell
rendelkeznie.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 40%-a, de maximum
700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.
Támogatható tevékenységek köre: Jelen pályázati kiírással a kimutatható energiamegtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező fűtési rendszerek korszerűsítése,
felújítására irányuló beruházások támogathatóak.
Önállóan támogatható tevékenységek: hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs
gázkazánra; hőtermelő berendezés(ek) cseréje új gázkonvektor(ok)ra;
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: Meglévő fűtési rendszer
hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése szükség szerinti kialakítása; Járulékos
munkálatok (kéményátépítés/kialakítás, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer
átalakítás, vezérlés kialakítása); Energetikai tanúsítás/számítás, tervezési, engedélyeztetési és
egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül,
ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok
csatolásával kerül benyújtásra.
Pályázatot benyújtani 2017. június 06. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig
lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos
honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás
felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről. A közleményben megjelölt felfüggesztés
időpontjától számított 24 órán belül lehetséges még a pályázatok benyújtása.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
A pályázatbenyújtó felület elérhetősége: futeskorszerusites2017.nfsi.hu

Pályázati kiírás
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
A Belügyminisztérium által meghirdetett támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott
bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az

egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat
székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása:
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati
felületen történik. A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:
elektronikus feltöltés lezárása 2017. május 2. 16:00 óra, papír alapon történő benyújtás 2017.
május 3.
Pályázati felhívás letöltés

Kérjük, támogassa adója 1%-ával
a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület működését!
Adószámunk: 18284988-1-12
Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról!
Forrás: www.nav.gov.hu
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
3053 Kozárd, Fő út 12.
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095.
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu

