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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2016. MÁJUS 

HASZNOS TANÁCSOK! 
 
A Tanyaprogram pa lya zatkezelo i 
feladatait ella to  Hermann Otto  
Inte zet  2016. ma jus 17-e n, 
Budapesten rendezett szakmai 
konferencia t a te ma ban. 
 
Kiemelt típushibák: 

 É letvitelszeru  tanya n e le s; 

 É ves a rbeve tel fogalma; 

 Tanya fogalma; 

 Tulajdoni lap formai kelle kei; 

 A raja nlatok formai kelle kei; 

 Szkennelt anyagok mino se ge. 
 
Változások 2015. évi felhíváshoz 
képest: 

 1 pa lya zo  csak 1 felhí va sra 

nyu jthat be pa lya zatot; 

 Égyes jogosultsa got igazolo  

melle kletek hia nypo toltata sa ra 
nincs leheto se g; 

 Ve grehajta si joggal terhelt 

ingatlanon fejleszte s nem 
valo sí thato  meg; 

 Az o sszes beve telbe a nem 

o na llo  teve kenyse gbo l sza rmazo  
beve tel is belesza mí t; 

 200%-os tu lige nyle s esete n a 

pa lya zat benyu jta s 
felfu ggeszte sre keru l. 

 
A rendezvényen elhangzott 
előadások az alábbi helyekről 
tölthetőek le: 
 
http://www.hoi.hu/sites/default/files/
dr._brandt_sara_2016.05.17.pdf 
 
http://www.hoi.hu/sites/default/files/
danics_kata_2016.05.17.pdf 

 

2016 nyara n isme t leheto se g nyí lik 
pa lya zatot benyu jtani a 
Tanyaprogramra. A Magyar Ko zlo ny 
2016. a prilis 29-i, 60. sza ma ban 
kihirdete sre keru lt a ta mogata s idei 
ige nybeve tele nek felte teleiro l 
szo lo  30/2016. (IV.29.) FM 
rendelet. 

A re szletes felte teleket tartalmazo  pa lya zati felhí va sok a ho nap 
ve ge n, a Herman Otto  Inte zet weboldala n jelennek meg. 

A miniszteri rendelet e rtelme ben a tanya s te rse gben mu ko do  
o nkorma nyzatok, o nkorma nyzati konzorciumok, o nkorma nyzati 
ta rsula sok, civil szervezetek, egyha zak, piacszo vetkezetek, valamint a 
2016. janua r 1. o ta tanya n, vagy tanya s te rse gben e lo  terme szetes 
szeme lyek, o stermelo k, egye ni va llalkozo k e s csala di gazda lkodo k az 
ala bbi 4 ce lteru letre pa lya zhatnak: 

 a tanya k, valamint az alfo ldi tanya s te rse gek mego rze se t e s 

fejleszte se t ce lzo  települési és térségi fejlesztésekre. 
Keretösszeg: 200 millió Ft, az igényelhető támogatás 5-10 
millió Ft;  

 a tanya k e s az alfo ldi tanya s te rse gek mego rze se, fejleszte se 

e rdeke ben a tanyagazdaságok indítására és fejlesztésére. 
Keretösszeg: 400 millió Ft, az igényelhető támogatás 3 millió 
Ft;  

 a tanyák lakóépületének felújítására, valamint a lakó-és 

vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztésekre. Keretösszeg: 120 
millió Ft, az igényelhető támogatás 4 millió Ft; 

 az orsza gos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjeszte se t 

ta mogato  mintaprogramokhoz.  

Az ige nyelheto  ta mogata s me rte ke ce lteru letenke nt elte ro , 75-100% 
ko zo tt lehet. A program szinten rendelkeze sre a llo  kereto sszeg 1,225 
Mrd forint. 

A benyu jtott pa lya zatokat e s egyedi ta mogata si ke relmeket a 
Hermann Otto  Inte zet kezeli, a ta mogata si do nte st ku lo n 
szake rto kbo l a llo  Bí ra lo  Bizottsa g hozza meg. 

TANYAPROGRAM 2016! 

http://www.hoi.hu
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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 

A pályázati 

dokumentációk a  

www.palyazat.gov.hu 

weboldalról  

érhetőek el. 

FELFÜGGESZTVE! A VP-6.7.4.1-16 ko dsza mu , Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése c. felhí va s 2016. ma jus 26-i hata llyal felfu ggeszte sre keru lt. 

ELMARAD! A Miniszterelno kse g Agra r-vide kfejleszte se rt felelo s a llamtitka rsa ga nak 
ta je koztata sa szerint a VP 7.4.1. (Alapveto  szolga ltata sok fejleszte se) inte zkede se kerete ben 
tervezett falu-és tanyagondnoki szolgálat járműfejlesztése célterület (tanyabusz) a 2014
-2020-as időszakban nem kerül meghirdetésre.  

A VP-7.2.2.1-16 ko dsza mu , Egyedi szennyvízkezelés c. felhí va s esete ben a ko vetkezo  
benyu jta si hata rnap 2016. június 15-e. 

A VP-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a 
feldolgozásban  c. felhí va s esete ben a ko vetkezo  benyu jta si hata rnap 2016. július 25-e. 

A VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése- 
üveg- és fóliaházak létesítése, 
energiahate konysa ga nak no vele se geotermikus 
energia felhaszna la sa nak leheto se ge vel c. 
pa lya zati felhí va s esete ben a ko vetkezo  
benyu jta si hata rnap 2016. július 31-e. 

 
A VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés 
ta mogata sa ra o nto ze s kialakí ta sa nak leheto se ge vel c. e s a VP2-4.1.3.3-
16 Gyógynövény termesztés c. pa lya zati felhí va s esete ben a ko vetkezo  
benyu jta si hata rnap szinte n 2016. július 31-e. 
 
A VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő 
gombaházak - hűtőházak korszerűsítése c. pa lya zati felhí va s 
esete ben a ko vetkezo  benyu jta si hata rnap 2016. július 15-e. 

A VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése c. pa lya zati 
felhí va s esete ben a ko vetkezo  benyu jta si hata rnap 2016. szeptember 
23-a. 

A VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek, VP2-4.1.1.3
-16 Szarvasmarhatartó telepek e s a VP2-4.1.1.5-16 
Sertéstartó telepek korszeru sí te se c. pa lya zati 
felhí va sok esete ben a ko vetkezo  benyu jta si hata rnap 
2016. július 18-a.  

A VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek 
korszerűsítése c. pa lya zat esete ben a ko vetkezo  

benyu jta si hata rnap 2016. július 19-e, a VP2-4.1.1.1-16 Állattartó 
telepek korszerűsítése c. pa lya zatra 2016. július 22-ig lehet 
ke relmeket benyu jtani. 

A VP-5-4.1.1.6-15 - Trágyatárolók építése c. pa lya zati 
felhí va s 2016. elso  fe le ve ben június 10-ig a ll nyitva. 

A pályázati felhívások gyakori módosulása miatt a 
változásokról naponta célszerű tájékozódni! 

 

A vide kfejleszte si 
program 
mezőgazdasági 
tevékenységből 
származó árbevétel 
számítási 
módszertana 
(segédlete) itt e rheto  
el: 

https://
www.palyazat.gov.hu/
megjelent-a-
vidkfejlesztsi-program
-mezgazdasgi-
tevkenysgbl-szrmaz-
rbevtel-szmtsi-
mdszertana 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
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EGYESÜLETI HÍREK 

A következő 

Közgyűlésre 

2016. június 9-én 

du. 16 órától  

kerül sor, a kondorosi  

Napsugár Vendéglőben. 

A 2015-ÖS ÉVET IS POZITÍV EREDMÉNNYEL ZÁRTA AZ EGYESÜLET 
 
Az Égyesu let Ko zgyu le se ma jus 17-i u le se n elfogadta a szervezet 2015. e vi 
egyszeru sí tett besza molo ja t e s ko zhasznu sa gi jelente se t. 

A ko nyvvizsga lattal ala ta masztott tavalyi me rleg fo o sszege 16 291 eFt, az ado zott 
eredme ny 1 164 eFt, a saja t to ke 6 165 eFt. A ko zhasznu sa g felte teleinek Égyesu letu nk 
tova bbra is megfelel! 

A Ko zgyu le s ta rgyalta me g egyebek mellett a Felu gyelo  Bizottsa g 2015. e vi teve kenyse ge ro l szo lo  
besza molo ja t, mo dosí totta a Sza mviteli politika ja t e s az É rte kele si szaba lyzata t, valamint do nto tt 
va rosi Helyi Akcio csoporthoz to rte no  csatlakoza sro l is.    

Az u le s jegyzo ko nyve weboldalunk dokumentum ta ra bo l lesz leto ltheto . 

Tervezett napirendek: 
 
1) A 2014-2020-as Helyi 

Fejleszte si Strate gia 

ve glegesí te se; 

2) Élno kse gi tag 

megva laszta sa; 

3) Do nte s LÉSZ tagsa g 

megszu ntete se ro l; 

4) Égyebek. 

 
A Helyi Fejleszte si 
Strate gia val kapcsolatos 
informa cio k e s 
munkaanyagok 
weboldalunk 
dokumentumta ra ban, a 
HFS terveze s 2015 
mappa ban e rheto ek el. 

http://korosokvolgye.hu/Dokumentumt%C3%A1r-m206
http://korosokvolgye.hu/Dokumentumt%C3%A1r-m206
http://korosokvolgye.hu/Dokumentumt%C3%A1r-m206
http://korosokvolgye.hu/Dokumentumt%C3%A1r-m206
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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. 

Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 
142. 

Tel./Fax: 66/430-355 

Mobil: 20/501-0143 

E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 

Web: www.korosokvolgye.hu 

PROGRAMAJÁNLÓ  

 


