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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. AUGUSZTUS 

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK A KUNSZENTMÁRTONI KISHAJÓ KIKÖTŐT 
 

Jú liús útolso  hé tvé gé jé n kicsikét é s 
nagyokat mégmozgato  Sportnapot 
é s Sa rka nyhajo  vérsényt réndézték 
Kúnszéntma rtonban. 

A va ros 800 é vés fénna lla sa t 
ú nnéplo  programsorozatba 
illészkédo  réndézvé nynék a 
némré gibén mégú júlt Ko ro s part 
adott otthont. A térú létén né ha ny 
hé ttél kora bban féjézo dték bé 
az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap LEADER - 
térségek közötti együttműködés 
inté zkédé s kérété bén ta mogata st nyért pa lya zat é pí té si múnka latai, mélyék 
érédmé nyéké nt a télépú lé s ú j kishajo  kiko to vél é s so lyapa lya val gazdagodott.  

A méga llo hélyén ú j szanitér konté nér é s to bb kú lté ri bú tor is télépí té sré kérú lt, az 
égyés lé tésí tmé nyék o sszéko ttété sé ré búrkolt útak é pú lték. A Ko ro s part í gy a ví zén 
é s sza razfo ldo n é rkézo k sza ma ra is ú jra rémék pihéno hélyké nt fúnkciona l. 

A bérúha za s ú nnépé lyés a tada sa ra stí lúsosan a sportnap kérété bén kérú lt 
sor. Fazekas János, Kúnszéntma rton Va ros alpolga rméstéré, a Tiszazúg LEADER 
Egyésú lét élno ké bészé dé bén kiémélté, a va ros ré gi ado ssa ga t to rlésztétté a ré gi-ú j 
ko zo ssé gi té r kialakí ta sa val, hiszén a hélyiék ré go ta va gytak arra, hogy "a Ko ro s 

parton ú jra légyén é lét". 

Az ésémé nyén Hodálik Pál, a 
projéktét koordina lo  Ko ro so k 
Vo lgyé Vidé kféjlészté si 
Ko zhasznú  Egyésú lét élno ké is 
ré szt vétt. 

Az élno k ko szo nto jé bén 
hangsú lyozta, a 
kúnszéntma rtoni kishajo  
kiko to  mégé pí té sé ném csak a 
va ros, dé a Ko ro so k ví zi 
tú raú tvonalai tékintété bén is 
hia nypo tlo  féjlészté st jélént. 

Emlé kéztététt, a most a tadott bérúha za s szérvés ré szé annak a to bb mégyé t é rinto  
túrisztikai féjlészté snék, mélynék kérété bén a Féhé r-Ko ro s gyúlai szakasza to l a 
Ha rmas-Ko ro s kúnszéntma rtoni szakasza ig, illétvé a Ha rmas-Ko ro s ú tvonala ba 
békapcsolt Holt-Ko ro so n 6 ponton javúlnak a ví zi túrizmús fogada si félté téléi. 

Hoda lik Pa l a 10 partnér ré szvé télé vél é s 
o sszésén 100 millio  Ft ta mogata ssal 
mégvalo súlo  féjlészté sék kapcsa n a Ko ro so k 
Vo lgyé Vidé kféjlészté si Ko zhasznú  Egyésú lét, a 
Tiszazúg LEADER Egyésú lét é s a Ko ro so k 
Vo lgyé Natú rpark Egyésú lét szakmai 
égyú ttmú ko dé sé t émélté ki. 

 

KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2015.02.01—2015.08.31 

 

 

LEADER 
14/2015. (I. 23.) MVH ko zlémé ny 

 
 
 
 
Vidé ki o ro ksé g mégo rzé sé 

9/2015. (I.23.) MVH ko zlémé ny 
 

 

  
Mikro-va llalkoza sok lé tréhoza sa é s 

féjlészté sé 
26/2015. (I.26.) MVH ko zlémé ny 

 

 
 
   

 
 

Falúmégú jí ta s-é s féjlészté s 
11/2015. (I.23.) MVH ko zlémé ny 

 

  

 

Túrisztikai tévé kénysé gék  
o szto nzé sé 

20/2015. (I.23.) MVH ko zlémé ny 

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
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FOLYAMATBAN A HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA 

 

2014 - 2020 

között a 

felhasználható  

forráskeret  

436 millió forint! 

A ko vétkézo  é vékbén az Egyésú lét illété késsé gi térú lété 20 télépú lé sré térjéd ki. 

(Bé ké s, Bé ké scsaba, Bé ké sszéntandra s, Csabacsú d, Csabaszabadi, Csa rdasza lla s, 
Csorva s, Gérénda s, Gyomaéndro d, Húnya, Kamút, Kardos, Ké tsoprony, 

Kondoros, Mézo béré ny, Múrony, Ö rmé nykú t, Szarvas, Tarhos, Télékgérénda s), a 

felhasználható forráskeret mintegy 436 millió Ft, mély a féjlészté si 
forra sokon tú l tartalmazza a koordina cio s féladatok élla ta sa hoz biztosí tott 

mú ko dé si forra sokat is. 

E kéréto sszég valo ban haté kony é s optima lis 

félhaszna la sa é rdéké bén ma r a straté gia térvézé si 
folyamata nak éléjé n számítunk a térség 

szereplőinek aktivitására, szeretnénk megismerni 

véleményüket, általános javaslataikat és konkrét 
projekt ötleteiket, hogy azokat léhéto sé g szérint 

béé pí théssú nk a féjlészté si dokúméntúmba.   

A 2014 – 2020 –as EMVA LEADER Programban a Ko ro so k Vo lgyé 

Vidé kféjlészté si Ko zhasznú  Egyésú létnék ismé t léhéto sé gé nyí lik saja t 
Helyi Fejlesztési Stratégiájának kidolgozására és megvalósítására.  
 

A múnka t a té rsé g hélyzété rté kélé sé vél, a gazdasa gi é s ta rsadalmi 
jéllémzo k sza mba vé télé vél, az éro ssé gék, gyéngésé gék, léhéto sé gék é s 

vészé lyék félté rké pézé sé vél (SWÖT analí zis), é s ném útolso  sorban a  

2007 – 2013-as ido szakra vonatkozo  féjlészté si térvú nk érédmé nyéinék 
o sszésí té sé vél é s kié rté késí té sé vél kézdjú k. 

 

A helyzetértékelés alapján történik aztán meg a fő célkitűzések 
kijelölése és az azok elérését segítő intézkedések meghatározása, melyek a későbbi LEADER pályázatok 

keretrendszerét adják majd. Fontos azonban, hogy e célkitűzések és intézkedések összhangban álljanak 

az alulról érkező helyi igényekkel! 

A ké t ira nybo l é rkézo  igé nyék harmoniza la sa, a strúktúra lis 

kéréték é s a féjlészté si forra sok vé gés volta miatt szükségessé 
válik bizonyos koncepcionális kérdések megválaszolása: 

mely szektorokra, ágazatokra, településekre fókuszáljon a 

stratégia, mely tevékenységeket kell mindenképpen 
támogatni, é s mélyék a jélénlég kévé sbé  forra sigé nyés 

féladatok, é s hogy a poténcia lis pa lya zo k milyén féjlészté si 
élké pzélé sékkél réndélkéznék, mélyékét ma s ta mogata si 

programok kérété bén ésétlég ném túdna nak mégvalo sí tani? 

E ké rdé sék mégva laszola sa ban félté tlénú l sza mí túnk az Ö n 
é rté kés ségí tsé gé ré is!  
Ké rjú k, az ala bbi intérnétés cí mro l élé rhéto  ro vid ké rdo í v 
kito lté sé vél, é s/vagy mégvalo sí tani térvézétt projékto tlétéi 
mégkú ldé sé vél ségí tsé a Straté gia kidolgoza sa t. 
http://korosokvolgyé.hú/K%C3%89SZ%C3%9CL+A+T%C3%89RS%C3%89G+%
22%C3%9AJ%22+LEADER+STRAT%C3%89GI%C3%81JA%21-h398 

 
A kérdőíveket 2015. szeptember 20-ig, a projektötleteket 
október 2-ig várjuk a  korosokvolgyé@invitél.hú émail cí mré 

vagy a 66-430-355-o s fax sza mra, dé szémé lyésén is a tadhatja k 
nékú nk az 5600 Bé ké scsaba, Médnya nszky ú. 2. I/10. sza m alatti 

ú gyfé lszolga lati iroda nkban. 

Térmé szétésén ném félédkézú nk még a 
hozza nk kora bban éljúttatott, é s mé g ném 
mégvalo súlt projékto tlétékro l sém, azokat az 
ú j térvézé si folyamatban is félhaszna ljúk, é s 
léhéto sé g szérint béé pí tjú k. 
 
Az „ú j” Hélyi Féjlészté si Straté gia 

kidolgoza sa val kapcsolatos valaménnyi 
téchnikai informa cio , szakmai ha tté ranyag, 

aktúa lis hí r é s túdnivalo  mégtala lhato  lész 
wéboldalúnk DOKUMENTUMTÁR-a ban.  

http://korosokvolgye.hu/K%C3%89SZ%C3%9CL+A+T%C3%89RS%C3%89G+%22%C3%9AJ%22+LEADER+STRAT%C3%89GI%C3%81JA%21-h398
http://korosokvolgye.hu/K%C3%89SZ%C3%9CL+A+T%C3%89RS%C3%89G+%22%C3%9AJ%22+LEADER+STRAT%C3%89GI%C3%81JA%21-h398
http://korosokvolgye.hu/K%C3%89SZ%C3%9CL+A+T%C3%89RS%C3%89G+%22%C3%9AJ%22+LEADER+STRAT%C3%89GI%C3%81JA%21-h398
http://korosokvolgye.hu/index.php?page=dokumentumtar


3 

 
ELFOGADTA A MAGYAR VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOT AZ 

EURÓPAI BIZOTTSÁG  

A LEADER típusú  

fejlesztésekre  

országosan  

57 Mrd  

forintot különít el  

a Program.  

2015. aúgúsztús 10-é n hivatalosan is élfogadta a magyar Vidékfejlesztési 
Programot (VP) az Eúro pai Bizottsa g. A 2014-2020 ko zo tti hé té vés ido szakban 
í gy mintégy 1260 millia rd forint féjlészté si forra s a ll az orsza g réndélkézé sé ré. A 
VP légfontosabb cé lja a vidé ki múnkahélyék mégo rzé sé é s ú j múnkahélyék 
térémté sé. A légfontosabb priorita sok ko zo tt szérépél a túda s é s innova cio , a 
vérsényké péssé g é s é létké péssé g, az éro forra s-haté konysa g é s a ta rsadalmi 
béfogada s élo mozdí ta sa a vidé ki té rsé gékbén.  

A program középpontjában é ppén 
ézé rt a jélénto s foglalkoztata si 
poténcia llal réndélkézo  mikro-, kis- 
és középvállalkozások, családi 
gazdaságok fejlesztése áll, 
mé gpédig a múnkaigé nyés a gazatok, 
kú lo no ské ppén az állattenyésztés, 
a kertészet, valamint az élelmiszer-
feldolgozás kiémélt ta mogata sa val.  
A VP nagy hangsú lyt, mintégy          
15 Mrd forintot fordí t azokra az 
égyú ttmú ko dé si projéktékré, mélyék 

az é ghajlatva ltoza s mé rsé klé sé, a kis gazdasa gi széréplo k égyú ttmú ko dé sé, a 
ko zo s piacra júta s vagy a szolida ris gazda lkoda s cé lja bo l jo nnék lé tré.   

 
A VP kérété bén folytato dhat a 
LEADER Program is, í gy a Hélyi 
Akcio csoportok a ltal kidolgozott 
straté gia knak szorosan kéll 
illészkédniú k a fént émlí tétt 
priorita sokhoz. A LEADER straté giai 
cé lok ko zo tt szérépélhétnék a 
gazdasa gi aktivita s mikro-szintjé nék 
fénntarta sa t, a lakossa g húma n 
ko zszolga ltata sokhoz valo  
hozza júta sa t, illétvé azok élé ré sé nék 
élo mozdí ta sa t, a vidé ki té rsé g, mint 

va llalkoza si té r, lako hély é s túrisztikai cé lpont féjlészté sé t, a hélyi ko zo ssé gék 
aktivita sa nak, félélo ssé gva llala sa nak é s égyú ttmú ko dé si ké szsé géinék éro sí té sé t 
cé lzo  élké pzélé sék.  

A LEADER cé loknak léhéto sé g szérint illészkédniú k kéll a to bbi Öpératí v Program inté zkédé séihéz is. Az EFÖP 
kérété bén mégvalo súlo  inté zmé nyi féjlészté sékhéz, a TÖP kérété bén mégvalo súlo  éro forra s optimaliza la shoz, a 
GINÖP kapcsa n az égé szén kismé rétú  indúlo  va llalkoza sok ségí té sé héz, a KEHÖP a ltal a vidé ki té rsé gékbén 
tala lhato  ko rnyézéti é s térmé széti é rté kék mégo rzé sé t ta mogato  inté zkédé sékhéz kiégé szí to  tévé kénysé gék 
kapcsolhato ak.  
 
A Vidé kféjlészté si Program vé glégés va ltozata az ala bbi intérnétés cí mén é rhéto  él: 
 http://palyazat.gov.hú/az_éúropai_bizottsag_altal_élfogadott_opérativ_programok_2014_20 

http://palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20
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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., Pf. 

142. 

Tel./Fax: 66/430-355 

Mobil: 20/501-0143 

E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 
Web: www.korosokvolgye.hu 

PROGRAMAJÁNLÓ 


