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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2016. JÚNIUS 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!!! 
 
A Kö rö sö k Vö lgye 
Vide kfejleszte si 
Kö zhasznú  
Egyesú let 
múnkaszervezete 
pa lya zatöt hirdet 
vidékfejlesztési 
referens/pályázatkezelő múnkakö r 
betö lte se re. 
 
Feladatok: 

 Kö zremú kö de s a HFS 

megvalö sí ta sa ban; 

 Pröjektmenedzsment; 

 Benyú jtött pa lya zatök adminisztratí v 

ellenö rze se, e rte kele se, helyszí ni 
ellenö rze se; 

 Irödai adminisztra ciö  . 

 
Elvárt végzettség:  

igazgata s szervezö i, jögi, kö zgazdasa gi, 
pe nzú gyi, vide kfejleszte si menedzseri, 
me rnö ki, mú szaki menedzseri, 
ta rsadalömtúdöma nyi, nemzetkö zi 
kapcsölatök.  
 
Alkalmazás feltételei: 

 Hata rözött idejú , fö a lla sú  

múnkaviszöny; 

 Múnkave gze s helye Be ke scsaba; 

 Múnkabe r: brúttö  180.000,- Ft/hö . 

 

A jelentkeze seket (fe nyke pes 
ö ne letrajzöt, mötiva ciö s levelet e s az 
iskölai ve gzettse get igazölö  irat 
ma sölata t) a zsúrzsúcze@invitel.hú e-
mail cí mre ke rjú k eljúttatni, legkésőbb 
2016. július 15-ig.  

 
Bővebb információ: 

www.korosokvolgye.hu/Hírek 
 

 

 

A Kö rö sö k Vö lgye 
Vide kfejleszte si 
Kö zhasznú  Egyesú let 
tagjai a szervezet 2016. 
június 9-i közgyűlése n 
fögadta k el a 2014 – 2020-
as EMVA LEADER 
Prögram kerete ben 
megvalö sí tani kí va nt Helyi 
Fejleszte si Strate gia t. 

A jö  hangúlatú  múnkae rtekezletnek a köndörösi Napsúga r Vende glö  
adött ötthönt, ahöl Varga Ja nös e s csala dja la tta vende gú l az estig 
tana csközö  Kö zö sse get. 

A dökúmentúm ve gleges verziö ja az ige n ma rciúsban jö va hagyött 
elsö  tervezethez ke pest csak kisebb me rte kben mö dösúlt, fö ke nt a 
Vide kfejleszte si Prögram Ira nyí tö  Hatö sa ga a ltal kiadött egyedi 
minö se gi javaslatök alapja n. 

Az elkészült fejlesztési terv 436 millió forintos forráskerete a 
tervek szerint legalább 67 db kis és közepes volumenű projekt 
támogatásával járulhat hozzá a Körösök völgye térség 
élhetőségének javulásához.  

A részletes pályázati felhívások megjelenése 2016. őszén 
várható, az elsö  pa lya zatök elbí ra la sa 2017. tavasza n tö rte nhet meg.  

A re szletes pa lya zati felte telekrö l e s túdnivalö krö l hí rlevelú nk 
kö vetkezö  sza maiban adúnk ta je köztata st.  

A Strate gia weböldalúnk DOKUMENTUMTA R-a ban e s a HELYI 
FEJLESZTE SI STRATE GIA menú pöntban is ele rhetö . 

ELFOGADTA 2020-IG SZÓLÓ STRATÉGIÁJÁT AZ EGYESÜLET 

Intézkedés 
Forráskeret 

(Ft) 
Maximális 

támogatás (Ft) 

Túrisztikai szölga ltata sök fejleszte se 100 milliö  10 milliö  

Helyi terme kek elö a llí ta sa nak e s e rte kesí te se nek ta mögata sa 100 milliö  10 milliö  

A lakössa g szölga ltata sökhöz valö  hözza fe re se t javí tö  
va llalköza sök kisle pte kú  fejleszte se 

40 milliö  4 milliö  

E pí tett e s ta ji, terme szeti ö rö kse g megö rze se  55 milliö  6 milliö  

Kö zö sse gi kezdeme nyeze sek megvalö sí ta sa t, spörtöla st, 
szabadidö s kikapcsölö da st, ta rsadalmi nevele st szölga lö  
kömplex pröjektek ta mögata sa 

55 milliö  10 milliö  

Szemle letförma lö  prögramök, akciö k ta mögata sa 20,6 milliö  2 milliö  

mailto:zsurzsucze@invitel.hu
http://www.korosokvolgye.hu
http://korosokvolgye.hu/Dokumentumt%C3%A1r-m206
http://korosokvolgye.hu/Helyi+Fejleszt%C3%A9si+Strat%C3%A9gia-m205
http://korosokvolgye.hu/Helyi+Fejleszt%C3%A9si+Strat%C3%A9gia-m205
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 

 

Túligénylés esetén  

a  

pályázatok 
benyújtását  

a miniszter  

felfüggesztheti! 

TANYAPROGRAM 2016 
 
2016 nyara n isme t lehetö se g nyí lik pa lya zatöt benyú jtani a 
Tanyaprögramra. A Magyar Kö zlö ny 2016. a prilis 29-i, 60. 
sza ma ban kihirdete sre kerú lt a ta mögata s idei 
ige nybeve tele nek felte teleirö l szö lö  30/2016. (IV.29.) FM 
rendelet. 

A re szletes felte teleket tartalmazö  pa lya zati felhí va sök e s az 
elektrönikús kitö ltö  prögram a Hermann Ottö  Inte zet 
weböldala n e rhetö ek el.  

Pa lya zat benyú jta sa ra 2016. július 8-án (pénteken) de. 8 
órától nyí lik lehetö se g.  

A miniszteri rendelet e rtelme ben a tanya s te rse gben mú kö dö   

 önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, önkormányzati 
társulások,  

 civil szervezetek, egyházak, piacszövetkezetek,  

valamint a 2016. janúa r 1. ö ta tanya n, vagy tanya s te rse gben e lö   

 természetes személyek, őstermelők, egyéni vállalkozók és családi 
gazdálkodók  

az ala bbi 4 ce lterú letre pa lya zhatnak: 

 a tanya k, valamint az alfö ldi tanya s te rse gek megö rze se t e s fejleszte se t 

ce lzö  telepú le si e s te rse gi fejleszte sekre;keretö sszeg: 200 milliö  Ft, az 
ige nyelhetö  ta mögata s 5-10 milliö  Ft;  

 a tanya k e s az alfö ldi tanya s te rse gek megö rze se, fejleszte se e rdeke ben a 

tanyagazdasa gök indí ta sa ra e s fejleszte se re;keretö sszeg: 400 milliö  Ft, az 
ige nyelhetö  ta mögata s 3 milliö  Ft;  

 a tanya k lakö e pú lete nek felú jí ta sa ra, valamint a lakö -e s vagyönbiztönsa göt 

szölga lö  fejleszte sekre;keretö sszeg: 120 milliö  Ft, az ige nyelhetö  ta mögata s 
4 milliö  Ft; 

 az örsza gös za rtkerti szöcia lis mezö gazda lköda s elterjeszte se t ta mögatö  

mintaprögramökhöz. 

 

Az ige nyelhetö  ta mögata s 
me rte ke ce lterú letenke nt elte rö , 
75-100% kö zö tt lehet.  

A prögram szinten rendelkeze sre 
a llö  keretö sszeg 1,225 Mrd förint. 

A benyú jtött pa lya zatökat e s 
egyedi ta mögata si ke relmeket a 
Hermann Ottö  Inte zet kezeli, a 
ta mögata si dö nte st kú lö n 
szake rtö kbö l a llö  Bí ra lö  Bizöttsa g 
hözza meg.  

Bö vebb infö: www.höi.hú 

A 2014-2020-as 
Vide kfejleszte si Prögram 
kerete ben a 
mezö gazdasa gi termelö k 
e s mezö gazdasa gi 
teve kenyse get ve gzö  
va llalköza sök, valamint a 
vide ki te rse gekben 
mú kö dö  ö nkörma nyzatök 
e s ta rsadalmi szervezetek 
sza ma ra jelenleg nyitva 
a llö  27 db pályázati 
felhívás dökúmenta ciö ja 
az ala bbi internetes 
cí men e rhetö  el: 

www.palyazat.göv.hú 

http://www.hoi.hu/app/tanya/index_main.php
http://www.hoi.hu
http://www.palyazat.gov.hu
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 

Az Egyesület 

illetékességi területéhez 

tartozó városok  

helyi közösségei 

összesen  

3,8 Milliárd forintra 

készíthetik el saját 

fejlesztési stratégiáikat 

 

Tervezö i mú helymúnka 
Szarvasön… 

e s Be ke sen. 
 

Miúta n a 2014 - 2020-as Vide kfejleszte si Prögram vide ki te rse gke nt csak a 10 000 
fö ne l kisebb lakössa gsza mú  telepú le sek a ltal lefedett terú leteket definia lta, e s 
eza ltal a Kö rö sö k Vö lgye Vide kfejleszte si Egyesú lethez tartözö  5 va rös 
(Békéscsaba, Békés, Gyomaendrőd, Mezőberény és Szarvas) csak 
kú lterú lete vel va lt jögösúltta  a LEADER Prögramban tö rte nö  re szve telre, nagy 
va raköza ssal tekintettú nk a Terú let e s Telepú le sfejleszte si Operatí v Prögram 
kerete ben kí se rleti jelleggel indúlö  ú n. CLLD pa lya zatra. 

A Cömmúnity Led Löcal Develöpment kifejeze sbö l ke pzett betú szö  szö  szerinti 
fördí ta sban kö zö sse gveze relt helyi fejleszte st jelent, ami Höda lik Pa l elnö k ú r 
szö haszna lata val e lve túlajdönke ppen nem ma s, mint a „városi LEADER”.  
A mega llapí ta s teljesen helyta llö , hisz a CLLD a LEADER elveket alkalmazza, ú m. az 
alúlrö l jö vö  kezdeme nyeze sek felkaröla sa, egyú ttmú kö de s a helyi ta rsadalöm 
kú lö nbö zö  szfe ra i kö zö tt, az innövatí v technölö gia k e s megkö zelí te sek 
alkalmaza sa, szektörökön belú li e s azök kö zö tti ha lö zate pí te s, helyi szintú  
megvalö sí ta s e s menedzsment, valamint terú letalapú  e s integra lt terveze s.  
Ez útö bbi úgyan - a prögram kí se rleti jellege miatt kö zpöntilag meghata rözött 
tematika öka n - keve sbe  e rve nyesú l, me gis jö  lehetö se g va rösaink kö zö sse ge nek 
aktiviza la sa ra, ú jabb fejleszte sek e s kezdeme nyeze sek megvalö sí ta sa ra, melyekhez 
a ma r tapasztalattal rendelkezö  egyesú leti tagök eredme nyesen túdnak 
hözza ja rúlni. 
Az idén tavasszal indult CLLD programban megalakult városi közösségek 
elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a közösségfejlesztést és a helyi 
identitástudatot erősítő, de egyszersmind a helyi gazdaságfejlesztést is 
segítő infrastrukturális beruházásokra (pl. kúltúra lis e s kö zö sse gi terek, 
spörtle tesí tme nyek fejleszte se re, a mödern kör kö vetelme nyeinek megfelelö  
eszkö zfejleszte sre) és egyéb tevékenységekre (szemle letförma lö  prögramökra, 
kömpetenciafejlesztö  tre ningekre, kö zö sse gi-kúltúra lis rendezve nyekre) 
tervezhetnek projekteket, a település méretétől függően 500 - 1 500 millió Ft 
támogatással. 

Egyesú letú nk tagsa ga t 50%-ban ölyan ö nkörma nyzati, ú zleti e s civil szereplö k 
alkötja k, akik e va rösök valamelyike ben teve kenykednek. Az O  leader mö dszertan 
ira nti elkö telezettse gú ket e s az Egyesú let 2007—2013-as LEADER Prögramja nak 
sikere t is jelzi, högy valamennyi városunkban megalakultak a helyi 
közösségek, melyek gö zerö vel kezdtek hözza  a telepú le seik kúltúra lis-kö zö sse gi 
e lete t e rintö  pröjektek kidölgöza sa höz, melyeket elsö  kö rben 2016. jú liús 4-ig 
lehet benyú jtani. 

A kö zel 46 Mrd Ft keretö sszegre örsza gösan 105 va rös pa lya zhat, a maxima lisan 
ige nyelhetö  ta mögata si ö sszegeket figyelembe ve ve legala bb ke tszeres tú lige nyre, 
vagyis kömöly versenyre lehet sza mí tani. 

Bí zúnk benne, va rösaink helyi szereplö inek „leaderes” tapasztalatai e rdemben 
segí thetik a ke szú lö  strate gia k szakmai megfelelö se ge t, s minden telepú le sú nkö n  
ú j partner akciö csöpörtökkal dölgözhatúnk egyú tt a jö vö ben. 
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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  

 


