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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. MÁRCIUS 

ISMÉT FELÜLVIZSGÁLJUK A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁT 
 
 
2013 nyarától az önkormányzatok, civil szer-
vezetek és vállalkozások, de akár a magánsze-
mélyek számára is ismét elérhetővé válnak az 
EMVA LEADER Program pályázatai, mely segít-
ségével a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák megva-
lósítására igényelhető támogatás. 
 
Tekintettel arra, hogy a térség gazdasági-
társadalmi környezete bizonyos időközönként 
változik, és hogy a korábban felhasznált támogatá-
sok révén már értékelhető eredményekkel és tapasztalatokkal rendelke-
zünk (milyen ütemben haladnak a komplex beruházási tervek, milyen 
területen van még releváns fejlesztési igény, az intézkedések végrehajtá-
sával elérhetőek e a kitűzött célok), az új LEADER pályázati felhívás 
meghirdetése előtt idén is felülvizsgáljuk és aktualizáljuk a Körösök 
Völgye Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának LEADER Tervét, mely a 
későbbiekben támogatható célkitűzések és intézkedések alapját 
képezi majd. (A felülvizsgálatról bővebb információ és háttéranyagok a 
www.korosokvolgye.hu címen elérhető weboldalunk 
„DOKUMENTUMTÁR” menüpontjában találhatóak.) 
 
E munka részeként szeretnénk újra feltérképezni a helyi szereplők fej-
lesztési elképzeléseit (azon túl persze, hogy az évek során folyamatosan 
„gyűjtöttük” az igényeket), hogy amennyiben azok a Stratégia koncepció-
jával és jövőképével összhangban állnak, és a rendelkezésünkre álló for-
ráskeret engedi, lehetőséget teremtsünk megvalósításukra.  
 
Ezúton kérjük tehát a helyi szereplőket, amennyiben van a térség vidék-
fejlesztési programja keretében megvalósítani tervezett ötletük, fejleszté-
si elképzelésük, konkrét beruházási tervük, vagy akár csak véleményük, 
javaslatuk a Stratégiát illetően, az alábbiakban letölthető adatlap kitölté-
sével és visszaküldésével osszák azt meg velünk.   
 
Az adatlapokat és az egyéb észrevételeket 2013. április 2-ig várjuk a 
06-66-430-355-ös fax számon, a korosokvolgye@invitel.hu email címen 
vagy a Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. szám alatti ügyfélszolgálaton, 
de a 2013. április 4-én, du. 15 órától kezdődő tájékoztató fórumon is 
átadhatják azokat. 
 
 
A fórum helyszíne: Szarvas, III. kerület 411. szám (Ezüstszőlői Közösségi 

Ház) 
 

A fórum témája: 
A HVS felülvizsgálatának folyamata; 

A 2013. évi LEADER pályázati felhívás koncepciója; 
Projektötlet gyűjtés/konzultáció. 

A HVS JELENLEGI CÉLKITŰZÉSEI ÉS LEADER 
TERVBŐL FINANSZÍROZHATÓ INTÉZKEDÉSEI 
 
A TÉRSÉG TURISZTIKAI KÍNÁLATÁNAK BŐVÍ-
TÉSE ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Turisztikai szolgáltatók részére temati-
kus képzések szervezése; 
A turisztikai kínálat népszerűsítésére 
egységes, a helyi szereplők partnerségén 
alapuló promóciós tevékenységek megva-
lósítása; 

 
TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK FENN-
TARTHATÓ FEJLESZTÉSE 

Fenntarthatósági alapelvek megismerte-
tését, népszerűsítését, alkalmazhatóságát 
bemutató tevékenységek, akciók támoga-
tása; 
Térségi és nemzetiségi hagyományok 
ápolása; 

 
HELYI ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA A SZOLGÁLTA-
TÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL, HOZZÁFÉRÉSI LEHE-
TŐSÉGEK BŐVÍTÉSÉVEL 

Településközpontok, településrészek 
megújítása, a lakosság számára nyújtott 
szolgáltatások fejlesztése, elérhetőség 
javítása; 

 
MIKRO-VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉ-
GÉNEK ÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉ-
NEK ERŐSÍTÉSE, A HELYI AGRÁRTERMÉKEK 
FEJLESZTÉSE ÉS PIACI POZICIONÁLÁSA 

Agrár és kézműipari termékek előállításá-
nak és piacra jutásának támogatása; 
Egészséges élelmiszer előállítás; 
Helyi termék beszállítói hálózat és logisz-
tikai központ kiépítése; 

 
MEGÚJULÓ ENERGIA GAZDÁLKODÁSI REND-
SZEREK FEJLESZTÉSE, AZ ALTERNATÍV ENER-
GIA FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE 

Referencia központok kialakítása és a 
megújuló és bioenergia hasznosítás lakos-
sági és gazdasági célú felhasználásának 
növelése; 

 
PARTNERSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE ÉS A HELYI 
KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE, A HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ RÉTEGEK FELZÁRKÓZTATÁSA; 

Közösségi terek kialakítása és funkcioná-
lis hasznosítása; 
Helyi kompetenciák fejlesztését célzó 
programok támogatása; 
Hátrányos helyzetűek felzárkóztatását 
célzó programok támogatása. 

mailto:korosokvolgye@invitel.hu
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EGYESÜLETI HÍREK 

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ  
ENERGIA MUNKACSOPORT 

 
Az Egyesület 4 tagja, az MTA RKK  
munkatársa és a munkaszervezet 
részvételével megkezdte munkáját az 
Energia munkacsoport. A csoport 
célja egy olyan anyag kidolgozása,  
mely a 2014-2020-as ciklusban a 
térség vidékfejlesztési stratégiájának 
része lehet.  

A Stratégia alapját a Körös-völgy öko-
lógiai stabilitásának megőrzése és 
továbbfejlesztése című tanulmány 
képezi. A tanulmány releváns részei-
nek továbbfejlesztése és aktualizálá-
sa, valamint szakértőkkel folytatott 
fókuszcsoportos beszélgetések révén 
a  feladat egy helyzetértékelés, poten-
ciál felmérés, a főbb fejlesztési irá-
nyok és ahhoz kapcsolódó programok 
(de! nem konkrét projektek) kidolgo-
zása, melyek alapján a későbbi tényle-
ges projektgazdák pályázataikat be-
nyújthatják.  

A szakmai műhelymunkához tovább-
ra is csatlakozhatnak az érdeklődők. 

 

A tagok adataiban történt 

változásokról

(elérhetőségek, képviselő 

személyének változása 

stb.) kérjük ,  

szíveskedjenek a  

munkaszervezetet is 

értesíteni! 

 

IZGATOTTAN VÁRJUK A NEA  
PÁLYÁZATOK EREDMÉNYÉT 

 
Az Egyesület a 
2013. évi működési 
és szakmai felhívás-
ra egyaránt nyújtott 

be pályázatot a Közösségi Környezet 
Kollégiumhoz. 

A működési pályázat keretében a jelen-
leg a korábbi LEADER HACS nonprofit 
kft által használatba átadott eszköz állo-
mány lecserélésére igényeltünk mintegy 
2,2 millió forint forrást a zavartalan 
feladatellátás érdekében. Az új eszközök 
(asztali és hordozható számítógépek, 
szoftverek, vetítés technika, digitális 
fényképezőgép) révén nemcsak az Egye-
sület más szervezettől történő függésé-
nek megszűnését, de a karbantartási 
költségek jelentős csökkenését is remél-
jük. 

A szakmai projekt keretében a készülő 
Energia Stratégia társadalmasítását és a 
téma népszerűsítését célzó program 
sorozat megvalósítását tervezzük több 
településen, 2013. szeptember—október 
hónapokban.  

KIPOSTÁZTUK AZ IDEI TAGDÍJ 
SZÁMLÁKAT 

 
A Közgyűlés 
2013. januári 
d ö n t é s é n e k 
megfele lően 
nemrég kipos-
táztuk a tagok 

részére a 2013. évi tagdíj számlá-
kat és az előző évek elmaradásá-
ról szóló tájékoztatókat. 
 
A civil szervezetek és vállalko-
zások által fizetendő tagdíj 
összege nem változott, 2 500 
Ft/év. A tagdíjat az Egyesület 
bankszámlaszámára, vagy a házi-
pénztárba lehet befizetni. Ez  
utóbbi esetben előzetes időpont 
egyeztetés szükséges. 
Amennyiben a számla nem jutott 
el Önhöz, kérjük, jelezze azt a 
munkaszervezet részére. 

TAVASZI ÜTEMTERV 
 

Az Egyesület Elnöksége 2013. április 2-án tartja 
következő ülését, Békéscsabán.  
Közgyűlésre előreláthatólag 2013. április 9-11. 
között kerül sor. A pontos időpontról és helyszín-
ről természetesen mindenkinek meghívót kül-
dünk, a fő téma a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
felülvizsgálata. 

A 2012. évi beszámoló kapcsán 2013. május első felében tervezünk újabb 
vezetőségi ülést és Közgyűlést. 

TAVASZTÓL ISMÉT SŰRŰSÖDNEK A PROGRAMOK 
 
Tájékoztatjuk Kedves Tagjainkat és Part-
nereinket, hogy a térség szakmai, kulturá-
lis, gazdasági életét érintő Programok, 
vagy egyéb események kapcsán lehetősé-
gük van megjelenni Hírlevelünkben.  
 
Közösségi célú hírek esetén a megjelenés 
természetesen díjmentes. 
 

A részletekről a munkaszervezet elérhetőségein érdeklődhetnek. 
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EMLÉKEZTETŐ 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG A NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE 

ELEKTRONIKUS KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁS 

 

2013. február 1 - május 31. között ismét benyújthatóak az egyes EMVA jogcímekből 
támogatott projektekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek.   

Az elszámolásokat kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, 
"Ügyfélkapus" hozzáférés és MVH regisztrációs szám egyidejű megléte esetén lehet 
beadni, azonban az esetleges hiánypótlásra és adategyeztetésre vonatkozó 
felszólításnak az ügyfeleknek már postai úton kell eleget tenniük.  

Az egyes EMVA-ból finanszírozott beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek hiányos elekt-
ronikus benyújtása esetén kiírt hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzés alapján benyúj-
tandó dokumentumok rendszeresítéséről az 52/2013. (III.8.) MVH közlemény rendelkezik. 

A részletes jogcím specifikus tudnivalókat az MVH közlemények tartalmazzák: 

2013. február 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-ig, leg-
alább 1 millió Ft, legfeljebb 35 millió Ft támogatás igényelhető nem mezőgazda-
sági tevékenységek fejlesztésére, például: 
 

könnyűipari fejlesztésekre;  

új technológiák bemutatására; 

mintaprojektek létrehozására;  

kézműves, szabadidős vagy megújuló energia-források használatához 
kapcsolódó tevékenységekre;  

szakértői, műszaki és kereskedelmi szolgáltatások bevezetésére; 

turisztikai fejlesztésekre; 
 
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 60-65%-
a. 
 
A pályázaton azon őstermelő, mikro-vállalkozás indulhat, 
akinek  
2011. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbe-
vétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves 
nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró-
nak megfelelő forintösszeg. 
 

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat a 129/-
2012. (XII. 17.) Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet és a 35/2013. (II.5.) MVH 
közlemény tartalmazza. 

 

 

 

A Körösök Völgye  

Akciócsoport városai  

csak külterülettel  

jogosultak  

az intézkedésben  

részt venni. 

 

Falumegújítás-és fejlesztés 
26/2013. (I.22.) MVH közlemény 

 
 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
27/2013. (I.22.) MVH közlemény 

LEADER 
19/2012. (I.22.) MVH közlemény 

 
Vidéki örökség megőrzése 

24/2013. (I.22.) MVH közlemény 

 

Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése 
25/2013. (I.22.) MVH közlemény 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk262013
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk272013
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk192013
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk242013
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk252013
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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 

     (16 órától előzetes 

      Időpont egyeztetés alapján) 

Péntek:         8.00—16.00 

LEGFRISSEBB 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

A támogatási előleg kizárólag beruházási jellegű fejlesztések megvalósításához igényelhető, többek 
között az alábbi jogcímek esetén: 
 
1) mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése; 
2) turisztikai tevékenységek ösztönzése; 
3) falumegújítás és – fejlesztés; 
4) vidéki örökség megőrzése; 
5) LEADER 
 
Az előleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal, az első kifizetési kérelem be-
nyújtása előtt vehető igénybe, mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg 
legfeljebb 30%-a lehet.  

Biztosítékként bankgarancia vagy készpénzletét fogadható el az ügyfél által igényelt támogatási 
előleg összegének 110%-ára vonatkozóan. 118/2012. (XI.22.) VM rendelet alapján 

Kérelmet nyújthat be az az ügyfél, aki 

 jogerős helyt adó vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik; 

 nincs köztartozása, nem áll csődeljárás, felszámolási, végelszámolási,adósságrendezési, – természe-
tes személy esetén – gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; 

 bankgarancia esetén legkésőbb az előlegkérelemmel egyidejűleg benyújtja az MVH-hoz a biztosíték-
ról szóló eredeti, formailag és tartalmilag megfelelő és elfogadható okiratot, vagy készpénzletét 
biztosíték nyújtása esetén biztosítja a készpénzletét MVH bankszámlájára történő megérkezését 
legkésőbb az előlegkérelem benyújtásának napjáig. 

Az eljárás során hiánypótlásnak nincs helye, a formailag megfelelő kérelmek esetében az MVH az 
előleget 30 napon belül folyósítja. 

A részletes feltételeket a 118/2012. (XI.22.) VM rendelet és a 171/2012. (XI.30.) MVH közlemény 
tartalmazza.  

MÓDOSULTAK AZ ELŐLEG IGÉNYLÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

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 

Az 56/2013. (III.22.) MVH közlemény alapján a korábbiaktól 
eltérően, amennyiben az ügyfél 2012. december 7. előtt már ren-
delkezett támogatási határozattal, az előleg kérelem az első kifize-
tési kérelem benyújtása előtt, de legkésőbb 2013. április 6-ig, 
amennyiben 2012. december 7-én még nem rendelkezett támoga-
tói döntéssel, a támogatói határozat jogerőre emelkedésétől számí-
tott 120. napig nyújtható be.  

 


