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FEBRUÁRI HÍREK
Sikeres és széleskörű műhelymunkákat valósított meg a Borsod-Torna-Gömör
Egyesület a Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódóan!

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület által meghirdetett LEADER Térségi kulturális
rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása című VP619.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívás keretében Egyesületünk öt különböző időpontban és
helyszínen tartotta meg műhelynapját azzal a szándékkal, hogy az önkormányzatok részére
segítséget tudjunk nyújtani, hogy minél sikeresebb pályázatok kerüljenek benyújtásra.
A szakmai műhelynapok az alábbi helyszíneken kerültek megrendezésre:
• Gömör- Tornai Nyár keretében megrendezendő rendezvénysorozathoz kapcsolódó műhelynap:
2018. 02.13. Trizs, Művelődési Ház
• História-völgy rendezvénysorozathoz kapcsolódó műhelynap: 2018. 02.14. Boldva, Barátok
Háza
• Bán-Sajó Völgye Fesztiválhoz kapcsolódó műhelynap: 2018. 02.16. Vadna, Göőz Pál
Művelődési Ház
• Cserehát- Bódva Vidék Helyi Termék Napok: 2018.02.21. Edelény, Művelődési Központ
• Sajó-Szuha Karszt Kistájhoz tartozó Helyi Termék Napok: 2018.02.22. Rudabánya, Gvadányi
József Művelődési Ház és Könyvtár
A műhelymunkák kiemelt témája a rendezvények összehangolása és a pályázati feltételek
ismertetése volt.

Már pályázhatók a LEADER források
Sorra jelennek meg a Vidékfejlesztési Program Leader pályázati felhívásai:
eddig 617 elérhető, és további 2 várható még – közölte Kis Miklós Zsolt, a
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára. A
gazdaságfejlesztési célú felhívások többségére már beadhatók a pályázatok,
míg az egyéb célúakra várhatóan ettől a hónaptól lehet pályázni.
Idén újabb lendületet kap a vidékfejlesztés egy másik fontos területe, a
helyi közösségek által fontosnak tartott célok megvalósítása. Az elmúlt évek előkészítő munkája
után 2017. október-novemberében sorra jelentek meg a Leader közösségek által meghirdetett
pályázatok a Magyar Államkincstár honlapján (https:// www.mvh.allamkincstar.gov. hu/leaderhelyi-felhivasok). Eddig 617 felhívás publikus, és további kettő megjelentetését tervezik még a
Helyi Akciócsoportok – közölte a Magyar Mezőgazdaság érdeklődésére Kis Miklós Zsolt, a
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára.
A 2014–2020 közötti időszakra az EMVA források 5 százalékát, mintegy 41 milliárd forintot
különített el a közösségi, alulról építkező kezdeményezések támogatására a Miniszterelnökség,
emellett 8 milliárdot biztosítottak a Helyi Akciócsoportok működésének finanszírozására,
valamint egymilliárdot az előkészítési költségekre.
– Ugyanakkor a 2007–2013-as időszakhoz képest számos változás is van a programban.
Lényegesen egyszerűsítettük a program eljárásrendjét: egyrészt megszűnt a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal, másrészt a korábbi közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény
hatálya alól is kivontuk a Vidékfejlesztési Programot, így a Leader pályázatokat is a fejlesztési
rendszer többi pályázatához hasonlóan bonyolíthatják le a Helyi Akciócsoportok (HACS) –
mondta Kis Miklós Zsolt. Ennek – és az Irányító Hatóság hathatós közreműködésének és
segítségének – köszönhetően a Leader helyi felhívások külalakilag és tartalmilag is hasonlítanak a
VP egyéb felhívásaihoz, a központi, minden operatív program által használt sablon kismértékű
átdolgozott
dokumentumában
készítették
el
ezeket
a
HACS-ok.

A cikk bővebben elérhető itt: http://magyarmezogazdasag.hu/2018/02/07/mar-palyazhatok-leaderforrasok

PÁLYÁZATI HÍREK
Társadalmi innováció konzultációs időpontok!
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a fenntartható életmód, a térségi önellátás és a társadalmi
szolidaritás megerősítését-, különböző etnikai csoportok egymás mellett élésének javítását
szolgáló társadalmi innovációk megvalósítása érdekében pályázatot hirdetett Társadalmi
innovációk támogatása címmel (VP6-19.2.1.-12-5-17).
Szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek a társadalmi innovációk megfogalmazása terén, ennek
érdekében a Miskolci Egyetemmel közösen Társadalmi innovációs egyeztetést tartunk a
munkaszervezet irodájában (3780 Edelény, Belvárosi út 1. szám), melynek keretében lehetőség
nyílik a projektötleteikkel kapcsolatos szakmai konzultációra.
Konzultációs időpontok:
2018. március 9. (péntek) 10:00 - 12:00
2018. április 20. (péntek) 11:00 - 13:00
2018. május 11. (péntek) 11:00 - 13:00
2018. június 8. (péntek) 11:00 - 13:00
Felhívjuk figyelmüket, hogy a személyes konzultáció a pályázatok benyújtásának feltétele, mert
kizárólag azok a projektek támogathatóak, melyeket a Miskolci Egyetem jóváhagyott és
támogatott.
A szakmai konzultáció előzetes regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi linken tud jelezni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffrcTMfd5oq3NCNtwcarMbPyEPnP3VXFpfhQ7xrc
gDLCMcFA/viewform

A LEADER felhívásokkal kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések már a
honlapon is elérhetőek!
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület elkészítette a pályázói kérdésekből összeállított,
LEADER Helyi Felhívások értelmezését megkönnyítő Gyakran Ismételt Kérdések
(GYIK) dokumentumát.
A Helyi termékek előállításának támogatása című VP6-19.2.1.-12-1-17 kódszámú
felhívás
"Gyakran
ismételt
kérdései"
az
alábbi
linken
tekinthető
meg:
http://btge.hu/btge/index.php/leader-palyazatok/helyi-termekek-eloallitasanak-tamogatasa
A Príma-Porta védjegy hálózat és az ehhez kapcsolódó integrált kulturális és öko-turisztikai
kínálat fejlesztése című VP6-19.2.1.-12-2-17 kódszámú felhívás "Gyakran ismételt kérdései" az
alábbi linken tekinthető meg: http://btge.hu/btge/index.php/leader-palyazatok/prima-portavedjegy-halozat
A Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok
támogatása című VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú felhívás "Gyakran ismételt kérdései" az alábbi
linken
tekinthető
meg:
http://btge.hu/btge/index.php/leader-palyazatok/tersegi-kulturalisrendezvenyek
A Kreatív közösségek kialakítása című VP6-19.2.1.-12-4-17 kódszámú felhívás "Gyakran ismételt
kérdései" az alábbi linken tekinthető meg: http://btge.hu/btge/index.php/leader-palyazatok/kreativkozossegek-kialakitasa

Növelte az önkormányzatok támogatását a Miniszterelnökség
A Miniszterelnökség újabb, a vidéki önkormányzatok beruházásainak sikeres megvalósítását
segítő módosításról döntött. Az öt vidékfejlesztési pályázatot érintő változásnak köszönhetően
kevesebb önrésszel, nagyobb támogatásintenzitással számolhatnak a nyertes települések. A
Vidékfejlesztési Program keretében rendelkezésre álló 1300 milliárd forint az agrárgazdaságok
mellett a vidéki térségek fejlesztését, a helyi gazdaság és a közösség speciális igényeire reagáló
szolgáltatások támogatását egyaránt szolgálja. Annak érdekében, hogy az önkormányzatok és
társulásaik a vidékfejlesztési pályázatokon elnyert forrásokat minél hatékonyabban fordíthassák
ezen célokra, a Miniszterelnökség öt felhívás esetében a támogatásintenzitás növeléséről döntött.
Ennek eredményeképpen azok az önkormányzatok, akik sikerrel pályáztak, – a települések
hátrányos helyzetének besorolásától függően – a nem besorolt járásba tartozó települések 85%, a
kedvezményezett és a fejlesztendő járások 90%, illetve a komplex programmal fejlesztendő
járások önkormányzatai 95%-os, megemelt támogatásintenzitás mellett valósíthatják meg
fejlesztéseiket. A módosítások minden, az önkormányzatok számára meghirdetett vidékfejlesztési
felhívást érintenek, vagyis azokat az önkormányzatokat, amelyek a tanyák infrastrukturális
ellátottságának fejlesztésére, az egyedi szennyvízkezelésre, a helyi termékértékesítést szolgáló
piacok fejlesztésére, a közétkeztetés modernizálására, a településképet meghatározó épületek
rekonstrukciójára, valamint a külterületi helyi közutak fejlesztésére nyertek, vagy fognak elnyerni
támogatásokat.

A Miniszterelnökség módosításának köszönhetően összesen több mint 3,5 milliárd forinttal
kevesebb önrészt kell az önkormányzatoknak vállalniuk a projektek megvalósításához.
A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a már kiértesített nyertes önkormányzatok
hamarosan új, már a megemelt keretösszeget tartalmazó támogatási okiratot kapnak. Az elbírálás
alatt lévő pályázatok esetében pedig a Magyar Államkincstár már az új, magasabb összeg
megítéléséről szóló támogatási okiratot jutatja el az érintetteknek.
A módosított pályázati felhívások a www.palyazat.gov.hu oldalon elérhetők.
Forrás: Miniszterelnökség
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