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KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 

KÖZGYŰLÉS 
 
A Kö rö sö k Vö lgye 
Vide kfejleszte si Kö zhasznú  
Egyesú let kö vetkezö  
kö zgyú le se re   
2016. október 5-én 
(szerda n) dú. 15.30 ö ra tö l 
kerú l sör a múnkaszervezet 
békéscsabai irodájában. 
 
(Hata rözatke ptelense g esete n 
az ú le st kö vetö  fe l ö ra val a 
kö zgyú le s va ltözatlan 
napirendi pöntökkal  kerú l 
megtarta sra, mely a jelen 
levö k sza ma tö l fú ggetlenú l 
hata rözatke pes.) 
 
Az ú le s napirendi pöntjai: 
 
1) Besza mölö  a legútö bbi ú le s 

ö ta eltelt idö szak 
eseme nyeirö l; 

2) Elnö kse gi tagök e s 
Felú gyelö  Bizöttsa g 
tagjainak megva laszta sa; 

3) Kö nyvvizsga lö  megbí za sa; 
4) Alapszaba ly mö dösí ta sa; 
5) Egyebek 
 
Meghatalmaza shöz 
szú kse ges 
förmanyömtatva ny az 
Egyesú let weböldala nak 
Dökúmentúmta ra bö l, az 
Egye b dökúmentúmök 
mappa bö l tö lthetö  le. 

 

A Vide kfejleszte si Prögram vide ki te rse geket e rintö  legfrissebb 
pa lya zati felhí va sa kerete ben kö zel 14 Millia rd Ft förra s a ll 
rendelkeze sre a mezö gazdasa gi va llalköza sök mezö gazdasa gön 
kí vú li va llalköza si teve kenyse geinek (pl. ke zmú ipar, túrizmús, 
egye b szölga ltata s) beindí ta sa ra, valamint ú j va llalköza sök 
le trehöza sa ra. 

Támogatható célterületek: 

1. mezö gazdasa gi va llalköza sök nem 
mezö gazdasa gi teve kenyse ge elindí ta sa 

2. mikrö-va llalköza sök indí ta sa 

a 10 000 fö ne l kevesebb lakössa gsza mú  
telepú le seken, vagy a 10 000 fö ne l 
magasabb lakössa gsza mú  telepú le sek 
kú lterú letein (Be ke s megye ben). 
 

Az ige nyelhetö  a tala ny jellegú  
ta mögata s ö sszege 40 000 eúrönak 
megfelelö  förint ö sszeg, 5 e ves 
idö tartamra. 

Nem támogatható tevékenységek: 

 mezö gazdasa gi (Annex 1.) terme k feldölgöza sa e s 
e rte kesí te se; 

 elsö dleges mezö gazdasa gi termele s; 

 energetikai e s megú júlö  energia termele s. 

 

A ta mögata si ke relmeket elektronikus úton, 2016. október 24-
től lehet benyújtani, az elbí ra la s szakaszösan tö rte nik. Az elsö  
szakaszhata r nap 2016. növember 24-e. 

A re szletes pa lya zati dökúmenta ciö  az ala bbi linken e rhetö  el: 

www.palyazat.göv.hú/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-
tevkenysgek-elindtsnak-tmögatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-
diverzifikcija-mikrövllalközs-indtsa 

VP6-6.2.1. NEM MEZŐGADASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSÁNAK 
TÁMOGATÁSA, MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK 
DIVERZIFIKÁCIÓJA, MIKRO-VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA 

http://korosokvolgye.hu/Dokumentumt%C3%A1r-m206
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
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FELKÉSZÜLÉS 2014-2020 

 

A felhívás tervezetek 

az alábbi linken 

érhetőek el: 

https://www.palyazat.gov.hu/

partnersgi-egyeztetsi-

folyamatok-2014-2020 

A nya r ve ge n hata lyba le pett va ltöza söknak kö szö nhetö en a 
jö vö ben a pa lya zati felhí va sökat nem csak a ta rsadalmasí ta si 
fölyamatba kö zvetlenú l bevönt szakmai szervezetek 
ve leme nyezhetik a meghirdete s elö tt.  
A tervezeteket a Széchenyi2020 program weboldalán bárki 
megismerheti, azokkal kapcsolatosan észrevételt, 
javaslatokat tehet! 

A szakmai múnka n kí vú l az ú j elja ra s az e rdeklö dö k mielö bbi felke szú le se t is segí ti. 

Az ala bbiakban a—ve lhetö en—legnagyöbb e rdeklö de sre sza möt tartö , me g ide n ö sszel 
meghirdetni tervezett jögcí meket lista ztúk ki. 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások 
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált 
hiteltermék keretében 
 https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59597 

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával 
megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása 
kombinált hiteltermékkel 
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59675 

GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 
kapacitásainak bővítése 
https://www.palyazat.gov.hu/node/59773 

GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 
támogatása 
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59777 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése 
 https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59643 

VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gépbeszerzés támogatása 
 https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59651 

VP6-7.2.1.4-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére - Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59915 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 
https://www.palyazat.göv.hú/nöde/59919 

https://www.palyazat.gov.hu/partnersgi-egyeztetsi-folyamatok-2014-2020
https://www.palyazat.gov.hu/partnersgi-egyeztetsi-folyamatok-2014-2020
https://www.palyazat.gov.hu/partnersgi-egyeztetsi-folyamatok-2014-2020
https://www.palyazat.gov.hu/node/59597
https://www.palyazat.gov.hu/node/59773
https://www.palyazat.gov.hu/node/59777
https://www.palyazat.gov.hu/node/59643
https://www.palyazat.gov.hu/node/59651
https://www.palyazat.gov.hu/node/59915
https://www.palyazat.gov.hu/node/59919
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ARCULAT 2014 - 2020 

A táblagenerátor 

az alábbi linken 

érhető el: 

https://emir.palyazat.gov.hu/

nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/  

 

A Vide kfejleszte si Prögram kerete ben ta mögatött, az Eúrö pai Mezö gazdasa gi 
Vide kfejleszte si Alap (EMVA) ta rsfinanszí röza sa val megvalö súlö  pröjektek 
nyilva nössa ga nak biztösí ta sa ra esete ben a „Vidékfejlesztési Program—
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 2014-2020” c. dökúmentúmban 
föglaltak az ira nyadö k,  mely a kö vetkezö  linkrö l tö lthetö  le: https://
www.palyazat.gov.hu/doc/4523 
A kedvezme nyezetteknek nincs kömmúnika ciö s kö telezettse ge az ala bbi esetekben: 

 3 milliö  Ft ta mögata si ö sszeg alatt a pa lya zati felhí va s tí púsa tö l fú ggetlenú l; 
 az ú tmútatö  vönatközö  lista ja ban feltú ntetett jögcí m alapja n nyert ta mögata s 

felhaszna la sakör. 

FIGYELEM! 
 
A LEADER Prögram 
kerete ben ta mögatött 
pröjektek esete ben az 
arcúlati elemeken 
ta bla n, hönlapön stb.) 
a ma r emlí tett lögö kön 
e s adattartalmakön 
kí vú l a LEADER lögö  
feltú ntete se is 
kö telezö ! 

 
PROJEKTTÁBLA 

 
 3-15 milliö  Ft ta mögata si ö sszegig D-tí púsú  (A/3) 
 15 milliö  Ft feletti ta mögata si ö sszeg esete n alap esetben C-

tí púsú  (A/2)  
 150 milliö  Ft ta mögata si ö sszeg feletti infrastrúktú ra, 

eszkö zbeszerze s vagy e pí tkeze s finanszí röza sa ra vönatközö  
pröjekt esete n nagyme retú  B-tí púsú   ta je köztatö  ta bla t kell 
elhelyezni , legke sö bb a fejleszte s fizikai megkezde sekör.   

 
A ta bla n szereplö  adatökat szú kse g esete n aktúaliza lni kell. 
 

HONLAP 

A Kedvezme nyezett a ma r mú kö dö  hönlapja n jö l la thatö  helyen 
kö teles a pröjektje rö l införma ciö t feltö lteni (pa lya zö  neve, 
pröjekt cí me, ta mögata s ö sszege e s me rte ke, a pröjekt 
tartalma nak rö vid bemútata sa, tervezett befejeze si da túm, 
pröjektazönösí tö ), e s az adatökat naprake szen tartani.  
 

EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS ANYAGOK 

A Vide kfejleszte si Prögram kerete n belú l finanszí rözött 
pröjektek esete n a kiadva nyök (pe lda úl ismeretterjesztö  fú zetek, 
brösú ra k e s hí rlevelek) e s plaka tök cí möldala n szerepelnie kell 
az ú n. inföblökknak e s a Sze chenyi 2020 lögö nak.  
 

 
KÖTELEZŐ LOGÓK 

 

https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/
https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/


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  

 


