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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2014. OKTÓBER 

 KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2014.08.01—2014.12.31 

 

 

LEADER 
113/2014. (VII. 22.) MVH közlemény 

 
 
 
 
Vidéki örökség megőrzése 

118/2014. (VII.22.) MVH közlemény 
 

 

  
Mikro-vállalkozások létrehozása és 

fejlesztése 
116/2014. (VII.22.) MVH közlemény 

 

 
 
   

 
 

Falumegújítás-és fejlesztés 
115/2014. (VII.22.) MVH közlemény 

 

  

 

Turisztikai tevékenységek  
ösztönzése 

117/2014. (VII.22.) MVH közlemény 

Mikro-, kis- és középvállalkozások  
termelési kapacitásainak bővítése  

Támogatás igényelhető a megjelölt 
iparágakban működő mikro-kis és 
középvállalkozások eszköz-és gép-
parkjának,  valamint fejlett infra-
struktúrával rendelkező telephelye-
inek fejlesztésére, kialakítására. 

A forrás mezőgazdasági termékek 
előállításához és elsődleges feldol-
gozásához nem használható fel! 

Igényelhető összeg: 10-100 millió 
Ft.  

Támogatás intenzitás: 50%  

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozá-
sok piaci megjelenésének támoga-
tása  
 

Támogatás igényelhető a vállalko-
zások külpiacra lépését elősegítő 
m a r k e t i n g t e v é k e n y s é g e k r e  
(pl. idegen nyelvű honlap, piacku-
tatás), kiállításokon, vásárokon 
való megjelenésre, árubemutató 
szervezésére, illetve a piaci ver-
senyben való eredményes részvé-
telhez szükséges tudás biztosítá-
sára (pl. tanácsadás, szabadalmaz-
tatás stb.). 

Igényelhető összeg: 3-7,5 millió Ft.  
Támogatás intenzitás: 50%  

MEGJELENTEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
OPERATÍV PROGRAM ELSŐ PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI 

A rugalmas foglalkoztatás elterjesz-
tése a konvergencia régiókban  
 

1. kör: a rugalmas/családbarát átvilá-
gítást lefolytató szolgáltatók kiválasz-
tása, melyek a vállalkozások átvilágí-
tását ingyenesen elvégzik, és számuk-
ra átszervezési tervet készítenek.  
2. kör: az átvilágított vállalkozások 
támogatást igényelhetnek az átszerve-
zési terv alapján a rugalmas foglalkoz-
tatást elősegítő szervezeti, személy-
ügyi és egyéb intézkedések megvalósí-
tására. 
 
Igényelhető összeg: 50-350 millió Ft.  
Támogatás intenzitás: 100%  

Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása  
 
1. kör: üzleti készségfejlesztésben 
tapasztalt és megfelelő referenciákkal 
rendelkező szervezet(ek) a vállalko-
zásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel 
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújta-
nak, a fiatalok kompetencia-képzését, 
általános és speciális képzését, az 
üzleti tervek elkészítésének támoga-
tását, és mentorálást biztosítják.  
2. kör: az életképes, elfogadott üzleti 
tervvel rendelkező fiatalok pénzbeli 
támogatást kaphatnak üzleti tervük 
megvalósítására.  

Támogatás intenzitás: 100%  

A pályázatok benyújtási határideje 2014. december 31. 

A támogatás formája vissza nem térítendő. 

A pályázati dokumentációk a következő linken keresztül érhetőek el: 
http://palyazat.gov.hu/content/57 

Információ a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálaton kérhető, a  
06-40-638-638-as telefonszámon.  

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk32014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk72014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk82014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/#
http://palyker.fair.gov.hu/#
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SZAKMAI TANULMÁNYÚT 

 

 

 

A „Vulkanland”  

márka  

mára mindenki  

számára egyet jelent 

a térséggel  

 

Egyesületünk október 14 – 17. között szakmai tanulmányúton 
járt az ausztriai Vulkanland LEADER Helyi Akciócsoportnál. 
Négy nap alatt négy települést, és több mint egy tucat helyi 
vállalkozást, ill. szervezetet látogattunk meg. 
 
A kirándulás keretében 30 fős delegációnk elméleti és  

gyakorlati oldalról egyaránt betekinthetett a stájerországi 

Közösség sikertörténetébe, megismerhettük a helyi település-

vezetők, gazdálkodók tapasztalatait és jó gyakorlataikat, és 

ötleteket gyűjthettünk saját fejlesztési elképzeléseinkhez is! 

A térség adottságairól és a helyi LEADER Program 
alapvető céljairól dr. Beatrix Lenz asszony, a Helyi 
Akciócsoport leglátványosabb eredményeiről Mic-
hael Fend, a térség fejlesztési stratégiájának alap-
ját képező közösségfejlesztő módszertanról pedig 
Josef Ober tartott részünkre előadást. 
 
A szakemberek prezentációiból megtudtuk, a 
vulkanlandi térség húsz évvel ezelőtt a határ menti-
ség negatív jegyeit hordozta magán, országos össze-
hasonlításban alacsony életszínvonal és elvándor-

lás, a társadalom értékvesztése jellemezte. A legfőbb problémák kezelésé-
ben és a legnagyobb feladatok (munkahelyek teremtése, megélhetés és 
fenntarthatóság biztosítása) megoldásában az Uniós csatlakozást követően  

felhasználható támogatási források sem jelentettek érdemi segítséget. Ennek oka egyrészt azok ad hoc 
felhasználása, másrészt ciklikussága volt.   

A multiplikatív hatással nem járó ún. zászlós hajó projektek tervezése és végrehajtása helyett ezért, a 

helyi szakemberek a századfordulótól a helyi szereplők bevonásával hosszú távú, 10 – 15 és 20 

éves távlatokra vonatkozó fejlesztési folyamatokat dolgoztak ki, melyek végcélját a közösen kiala-

kított és felvázolt jövőkép elérése jelenti. 

Mint mondták, a hosszú távú stratégiák kialakítása és megvalósítása nehéz feladat. Nem csupán a tele-

pülések polgármestereinek belátására és együttműködésére, de mindenekelőtt a helyi polgárok, farme-

rek, vállalkozók saját magukba vetett hitének erősítésére volt szükség! 

A 76 települést tömörítő Közösség 2000-ben meghirdetett fejlesztési tervében a 3 fő prioritásként a 
térség humán erőforrásának fejlesztését, a mezőgazdaságára alapozott élelmiszeripar gasztro-
nómia szolgálatába állítását és a kézműves ipar fejlesztését jelölték meg. 

A célok elérését a LEADER Akciócsoport a helyi sze-

replők közötti kooperáció elősegítésével, az egységes 

„Vulkanland” márka bevezetésével és kiterjedt szem-

léletformáló tevékenységgel segítette. Ez utóbbi 

munka részeként a térség szellemi – kulturális örök-

ségének és természeti értékeinek újrafelfedezését, a helyi identitástudat újraépítését szolgáló számta-

lan, nem turistáknak szóló! kiadványt, könyvet, ismeretterjesztő és szakmai anyagot készítettek és tet-

tek elérhetővé papír alapon és online is. 
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AUSZTRIAI JÓ PÉLDÁK 

A Vulkanland régió  

ma  

Ausztria  

második legélhetőbb  

vidéki térsége! 

A 12 éves program konzekvens végrehajtása egyértelmű sikert hozott, a régió mára már Ausztria má-
sodik legélhetőbb vidéki térsége, és tapasztalatból mondhatjuk, az ország első számú kulináris 
régiója! 

Ott tartózkodásunk ideje alatt kiváló minőségű, ízletes, igényes, mindig a 
megfelelő stílusban, de mindig ötletes módon kínált, a helyben megter-
melt alapanyagokból a helyiek által készített termékekkel találkoztunk. 
Mindezeken túl e termékek előállítási folyamatában az ökológiai fenn-
tarthatóság épp olyan fontos, mint maga a termék. Bárhány kis családi 
manufaktúrában, vagy világhírű cég látogatóközpontjában jártunk, a 
gyártás és fenntartás során felhasznált energia legalább részben, de a 
legtöbb helyen teljes egészében megújuló vagy bioenergia alapú.  

Josef Ober, a Vulkanland Akciócsoport elnöke nagy hatású előadásában 
kifejtette, a siker nem csupán pénz és támogatás, hanem hit, akarat, elszánt-
ság és kitartó munka kérdése, valamint hogy azokra az erősségekre épít-
sünk (a meglévő földekre, az esetleg lassan feledésbe merült tudásra stb.), 
melyekkel rendelkezünk.  

Egy térség a saját értékeire kell, hogy alapozza mindennapjait, azokat el-
sődlegesen a maga számára kell, hogy kihasználja, élvezze, s így előbb – 

utóbb különösebb erőfeszítések nélkül má-
sok számára is vonzóvá, ezáltal pedig még 
sikeresebbé válik.  

A receptet igazolták mindazon kis üzemek, 
összefogással megvalósított és működtetett 
nagyobb beruházások, melyeket utunk so-
rán meglátogattunk.  

Sabine Putz pazarul berendezett helyi termék boltjában a fő attrak-
ciót a hölgy saját készítésű, saját kertjében nevelt virágokból és 
gyógynövényekből készült pestoi és lekvárjai jelentették, de további 
80 helyi termelő árui is megtalálhatóak voltak az üzletben. 

A Gabrielle Grandl vezette falusi vendégház (Sonnenhaus) a maga 
természet közeliségével az igazi alpesi fogadók hangulatát árasztotta, 
melyben minden bútor és berendezési tárgy a helyi asztalosok és 
iparosok keze munkáját dicséri. 

A Vulcano Ham társaság látogatóközpontjában igazi különlegességgel 
találkoztunk. Híres sonka és szalonna termékeik nem csupán az egyedi 
pácolásnak és a legalább 15 hónap hosszú, levegőn történő érlelési folya-
matnak köszönhetik hírnevüket, de az alapanyagként felhasznált sertések 
tartási módjának is, mely épp csak annyiban különleges, hogy az állatok 
számára a megfelelő táplálék mellett a megfelelő teret és elfoglaltságot 
(hátvakaró, játék stb.) is biztosítja. 

A Wollgenuss tagjai a gyapjúfeldolgozásnak adtak új dimenziót, a közös 
manufaktúrában dolgozó hölgyek a szokványos gyapjútermékek (takarók, 
párnák stb.) mellett számtalan, a mindennapokban bátran használható 
apróságokat (kalapok, táskák, ékszerek!) is készítenek. 

A Gölles család ecet és likőr üzemében is igazi különlegességeket kóstol-
hattunk, de az egyöntetű vélemény az volt, egy snapsz sem érhet fel a hazai 
pálinkákkal!  



4 

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 

PROGRAMAJÁNLÓ 

A Gál Ferenc Főiskola ad 
otthont a Hagyomány - 
Helyi termék – Hálózat 
című konferenciának 
november 6-án, Mezőtú-
ron.  

A programot a LEADER-
térségek közötti együttmű-
ködéssel induló helyi  
termékekre, helyi szolgál-
tatásokra alapozott jó  

gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szerve-
zése Jász-Nagykun-Szolnok megyében című 
projekt részeként rendezik meg.  

Az esemény védnökei: Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter és Kállai Mária, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kor-
mánymegbízottja.  

Helyszín: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (Gál Fe-
renc Főiskola - Városi Oktatási Centrum). 

Délelőtt plenáris előadásokat, délután pedig 
pódiumbeszélgetéseket tartanak. A konferenci-
át tereplátogatás és szakértőknek tartott talál-
kozó kíséri.  

A konferencián és kísérő rendezvényén való 
részvétel ingyenes. A kiállítóknak a részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Utóbbiak 
november 3-án 16 óráig regisztrálhatnak, míg a 
szakmai programra november 5-én 10 óráig 
lehet jelentkezni az alábbi linkeken letölthe-
tő regisztrációs lapokkal. Ugyanott bővebb 
információ is található. 

Érdeklődni Barancsi Ágnesnél, a Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei referensénél lehet. 

Tel.: 30/359-7435, 30-696-5031 

E-mail:postmaster@turagro.t -online .hu, 
jnszmegye@nakvi.hu 

Web: http://www.gff-mezotur.hu/projekt-
rendezvenyek 

„A rövid ellátási 
láncok jelene és 
jövője, az ön-
kormányzatok 
l e h e t ő s é -
ge” című szakmai 

konferencia kerül megrendezésre 2014. novem-
ber 13-án a Földművelésügyi Minisztérium, a 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara és a budapesti Francia Intézet 
szervezésében, illetve a Francia–Magyar Kezde-
ményezések együttműködésével. 

Az esemény témái között szerepelnek többek közt 
a nemzeti és helyi stratégiák, a technikai, gazdasá-
gi, jogi eszközök bemutatása; a szövetkezetek 
működése; a helyi közösségek által az önkor-
mányzatokkal együttműködve elindított kezde-
ményezések; a rövid ellátási lánc és a közétkezte-
tés kapcsolata; az európai források felhasználása 
a fenntartható mezőgazdaságban; új mezőgazda-
sági minták; a témával kapcsolatos tudományos 
kutatások, egyetemekkel való együttműködések.  

A fenti témák együttesen azt a célt szolgálják, 
hogy lehetőség nyíljon a magyar-francia tudomá-
nyos, technikai, gazdasági, vidéki szereplők, és az 
egyetemek közti együttműködés megerősítésére, 
illetve az azok közötti tapasztalatcserére.  

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azon-
ban előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a 
szervezők 2014. november 3. napján 15:00 
óráig tudnak befogadni. Regisztrálni az alábbi 
linkre kattintva lehet: http://www.mnvh.eu/
node/593261 

Figyelem! A jelentkezéseket a helyszín korlátozott 
befogadóképességére tekintettel a beérkezés sor-
rendjében veszik figyelembe. A konferencián leg-
feljebb 250 fő részvételét tudják biztosítani.  

Az elfogadott regisztrációról visszajelzést külde-
nek a megadott e-mail címre legkésőbb 2014. 
november 7. napjáig.  

mailto:jnszmegye@nakvi.hu
http://www.gff-mezotur.hu/projekt-rendezvenyek
http://www.gff-mezotur.hu/projekt-rendezvenyek
http://www.mnvh.eu/node/593261
http://www.mnvh.eu/node/593261

