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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2016. NOVEMBER 

 
 

KÖRNYEZETBARÁT 
KARÁCSONY 

 
 
DÍJAK, AJÁNDÉKCSOMAGOK 
FELAJÁNLÁSÁT VÁRJÁK A 
SZERVEZŐ CIVIL SZERVEZETEK! 
 

A „Szarvasé rt” Alapí tva ny, a Kö rö s-
szö gi Civil Fö rum Egyésu lét é s a 
Szarvas Va rös-é s kö rnyézétvé dö  
Egyésu lét a szarvasi és szarvas 
környéki óvodás és általános 
iskolás gyermekek kö ré bén 
hirdététt pa lya zatöt, a 
környezettudatosságra valö  
névélé s jégyé bén. 

A ré sztvévö k u jrahasznösí thatö  
hulladé k félhaszna la sa val ké szu lt 
kara csönyfadí székkél, kara csönyi 
asztaldí székkél, vagy kara csönyi 
aja ndé kökkal névézhétték.  

Az égyé nilég vagy csöpörtösan 
ké szí tétt kréatí v alköta sökbö l a 
szérvézö k a szarvasi Civil Ha zban 
réndéznék kia llí ta st, é méllétt a 
zsu ri a ltal légjöbbnak í té lt 
darabökat jutalmazza k is. 

Az ajándéktárgyak,  
ajándékcsomagok 
összeállításához a szervezetek 
még várják a helyiek 
felajánlásait! 

Az adöma nyök kapcsa n az 
Alapí tva nyna l Véléncéi E va t a  
+36 70 251 7833, a Civil Fö rumna l 
Na na si Dia na t a  
+36 20 223 4388 téléfönsza mön 
kéréshétik. 

A pa lya zatrö l bö vébbén az ala bbi 
linkén ölvashatnak: 
http://körösökvölgyé.hu/indéx.php?
pagé=napi_ésémény&ésémény_év=2016&ésémény_hö=10&ésémény_na
p=20&éséménynaptar_év=2016&éséménynaptar_hö=10  

 

Mégjélént a Vidé kféjlészté si 
Prögram "Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges 
erő-és munkagépek beszerzése" 
cí mu  pa lya zati félhí va sa. 

A 18,4 Millia rd förint kérétö sszégu  pa lya zat cé lja a vidé ki 
té rsé gékbén é lö k é létminö sé gé nék javí ta sa, az alapvétö  
szölga ltata sök élé rhétö sé gé nék féjlészté sé, a fö ldrajzi möbilita s 
élö ségí té sé, ézékén kérésztu l a gazdasa g féjlészté sé. 

Pályázatot nyújthatnak be a vidéki térségben (10 000 fö né l 
kévésébb lakössa gsza mu  télépéu lé sék é s 10 000 fö né l magasabb 
lakössa gsza mu  télépu lé sék ku ltéru létéi) működő települési 
önkormányzatok és önkormányzati társulások. 

Támogatható célterületek: 

a) ku ltéru léti hélyi kö zutak féjlészté sé; 

b) ö nkörma nyzati utak kézélé sé héz, a llapötjaví ta sa höz, 
karbantarta sa höz szu ksé gés érö -é s munkagé pék bészérzé sé. 

Az igé nyélhétö  béruha za si jéllégu  támogatás maximális 
összege  

a) célterület esetén 100 millió Ft,  

b) célterület esetén maximum 10 millió Ft, konzorcium 
esetén maximum 20 millió Ft.  

A ta mögata s mé rté ké a Kö rö sö k Vö lgyé Akciö csöpört téru lété n 
75 - 85 % léhét. 

A ta mögata si ké rélmékét elektronikus úton, 2017. január 6-tól 
lehet benyújtani, az élbí ra la s szakaszösan tö rté nik. Az élsö  
szakaszhata r nap 2017. fébrua r 6-a. 

A ré szlétés pa lya zati dökuménta ciö  az ala bbi linkén é rhétö  él: 
www.palyazat.göv.hu/vp6-721-7412-16-kltérléti-hélyi-kzutak-féjlésztsé-
nkörmnyzati-utak-kézélshéz-llapötjavtshöz-karbantartshöz-szksgés-ér-s-
munkagpék-bészérzsé 

PÁLYÁZAT ÖNKORMÁNYZATI UTAK FEJLESZTÉSÉRE 

http://korosokvolgye.hu/index.php?page=napi_esemeny&esemeny_ev=2016&esemeny_ho=10&esemeny_nap=20&esemenynaptar_ev=2016&esemenynaptar_ho=10
http://korosokvolgye.hu/index.php?page=napi_esemeny&esemeny_ev=2016&esemeny_ho=10&esemeny_nap=20&esemenynaptar_ev=2016&esemenynaptar_ho=10
http://korosokvolgye.hu/index.php?page=napi_esemeny&esemeny_ev=2016&esemeny_ho=10&esemeny_nap=20&esemenynaptar_ev=2016&esemenynaptar_ho=10
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse
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VP—AKTUÁLIS 

 

 

Az első szakaszhatár 

nap  

2017. január 19! 

Mégjélént a Vidé kféjlészté si Prögram "KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE – 
KERTÉSZETI GÉPBESZERZÉS TÁMOGATÁSA" c. pa lya zati félhí va sa. 
 
A tö bb mint 18 Millia rd Ft kérétö sszégu  pa lya zat cé lja a kérté széti a gazatban 
tévé kénykédö k vérsényké péssé gé nék fököza sa, a kérté széti a gazat hözza adött 
é rté k térmélé sé nék nö vélé sé, u j, innövatí v é s kö rnyézétbara t kérté széti 
téchnölö gia k é s térmészté si mö dök éltérjészté sé nék ta mögata sa.   

Pályázatot nyújthatnak be azök a mezőgazdasági termelők, akik igazölja k, 
högy a ta mögata si ké rélém bényu jta sa t mégélö zö , vagy aménnyibén érré 
vönatközö an ném réndélkéznék adatökkal, az azt mégélö zö  téljés léza rt u zléti 
é vbén - fiatal mézö gazdasa gi térmélö  ésété bén léza rt u zléti é vbén - legalább 
6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, és árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági 
tevékenységből származik.  

Támogatható tevékenység: 

E pí té ssél ném ja rö  kérté széti észkö z bészérzé sé: 

 kérté széti tévé kénysé g vé gzé sé héz szu ksé gés - mézö gazdasa gi érö gé phéz, 
traktörhöz kapcsölhatö  – munkagé pék 

 kérté széti tévé kénysé g vé gzé sé héz szu ksé gés ö nja rö  bétakarí tö gé pék  

 kérté széti tévé kénysé g vé gzé sé héz szu ksé gés gé pék, észkö zö k  

 maximum 1 db, légféljébb 80 kW mötörtéljésí tmé nyu  traktör  

 talajmu vélö  gé pék (sörkö zmu vélö  kultiva török, égyé b kultiva török, 
maga gyké szí tö k, talajlazí tö k, simí tö k, éké k, ta rcsa s talajmu vélö k, 
kömbina török, héngérék, mu tra gyaszö rö  gé pék). 

Nem támogatható tevékenység: 

 mézö gazdasa gi érö gé pék bészérzé sé, kivé vé: kertészeti tevékenység 
végzéséhez szu ksé gés ö nja rö  bétakarí tö gé pék bészérzé sé 

 ö ntö zé shéz, ví zélla ta shöz kapcsölö dö  gé pék, észkö zö k (béléé rtvé: 
ta pöldatözö k, szivattyu k) bészérzé sé 

 gö ngyö lég bészérzé sé 

 térmé széti katasztrö fa k (jé gésö , tavaszi fagy, hirtélén lézu dulö , bö sé gés 
csapadé k) mégélö zé sé t szölga lö  gé pék, észkö zö k bészérzé sé 

 pöst-harvést tévé kénysé g észkö zéinék (pl. sza llí tö réndszérék, va lögatö , 
mösö , tisztí tö , öszta lyözö , csömagölö  béréndézé sék) bészérzé sé.  

Értékelési szempontok: 

 ö kölö giai gazda lköda s fölytata sa, vagy az a ta lla s va llala sa 

 minö sé gréndszérbén tö rté nö  ré szvé tél 

 térmélö i csöpörti, vagy térmélö i szö vétkézéti tagsa g 

 a pa lya zö  mikrö-vagy kisva llalköza s 

 kö rnyézéti szémpöntök é rvé nyésí té sé 

 föglalköztatötti lé tsza m nö vélé sé 
 mégvalö sí ta si hély té rsé gi bésöröla sa (féjlészténdö , ném féjlészténdö  ja ra s) 

 u zléti térv (lagala bb 55/30 pöntös). 

Az igé nyélhétö  béruha za si 
jéllégu  ta mögata s maxima lis 
ö sszégé egyéni projekt 
esetén 10 millió Ft, 
kollektív projekt esetén 
20 millió Ft.  

A ta mögata s mé rté ké a 
Kö rö sö k Vö lgyé 
Akciö csöpört téru lété n 50%, 
kölléktí v pröjékt é s fiatal 
gazda ké rélmézö  ésété n + 
10—10% igé nyélhétö . 

A ta mögata si 
ké rélmékét elektronikus 
úton, ügyfélkapun 
keresztül,  
2016. december 19-től 
lehet benyújtani, az 
élbí ra la s szakaszösan 
tö rté nik.  
Az élsö  szakaszhata r nap 
2017. janua r 19-é. 

A ré szlétés pa lya zati dökuménta ciö  az ala bbi linkén é rhétö  él: 
https://www.palyazat.göv.hu/vp2-4135-16-kértszét-körszérstsé-kértszéti-gpbészérzs-tmögatsa-1  

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4135-16-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-1
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VP—TERVEZETEK 

A pályázati felhívások 

tervezetei az alábbi 

linken érhetőek el: 

https://

www.palyazat.gov.hu/

partnersgi-egyeztetsi-

folyamatok-2014-2020 

LAKÓÉPÜLETEK 
ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK ÉS 
MEGÚJULÓ ENERGIA 
FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSÉT 
CÉLZÓ HITEL  

 
Természetes személyek, 
társasházak és 
lakásszövetkezetek igé nyélhétnék 1—10 millió Ft 
é vén tu li léja ratu  kölcsönt családi ház/lakóház/ 
lakóépület/szabadon álló ház/sorház/ikerház/ 
hétvégi ház/üdülőház/társasházi és 
lakásszövetkezeti lakóépület/lakás  
energiahatékonyságának javítására (pl. bélsö  
nyí la sza rö k cséré jé, fu té si é s/vagy 
haszna latimélégví z réndszérék féjlészté sé, vila gí ta si 
réndszérék féjlészté sé) és/vagy megújuló 
energiafelhasználására vonatkozó 
beruházásokra (pl. napkölléktör, péllét kaza n stb.). 

A kölcsön futamideje legfeljebb 20 év,  
kamata fix 0% /év! 

Pa lya zni 2015. décémbér 31-é n jögérö s 
haszna latbavé téli éngédé llyél réndélkézö  
ingatlanök körszéru sí té sé ré léhét. 

NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK 
BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE 
IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA  
 
A vidéki térségekben turisztikai jellegű 
fejlesztések megvalósítására az égyik 
légöptima lisabb léhétö sé g a  
2016. décémbérbén mégjéléntétni térvézétt 
félhí va s. 

A kö zél 36 Millia rd Ft kérétö sszégu  pa lya zat alapja n maximum 50 millió Ft 
beruházási típusú támogatás igényelhető, a Körösök Völgye Akciócsoport 
térségében a támogatás mértéke 50—60% lehet. 

A förra s a ném mézö gazdasa gi térmélö  é s szölga ltatö , vagy ném mézö gazdasa gi 
(Annéx 1) é lélmiszér féldölgöza st cé lzö  tévé kénysé gék féjlészté sé t szölga lö  
béruha za sökhöz (falusi turizmus é s véndé gla ta s) haszna lhatö  fél.  

A balatöni kö rzét kivé télé vél csak falusi sza lla shély féjlészté sé ta mögathatö . 

Pa lya zatöt nyu jthatnak bé: 

 aktí v mézö gazdasa gi térmélö k é s 

 mikrö-va llalköza snak minö su lö  mézö gazdasa gi térmélö k,  

ha a rbévé télu k légala bb 50%-a mézö gazdasa gi tévé kénysé gbö l sza rmazik (éz 
utö bbi ésétbén csak u j tévé kénysé g féjlészthétö ),  

töva bba  

 térmé szétés szémé lyék é s  

 mézö gazdasa gi térmélö nék ném minö su lö  mikrö-va llalköza sök,  

ha agröturisztikai tévé kénysé gét ma r fölytatnak. 

FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK SZÁMÁRA 
NYÚJTOTT INDULÓ TÁMOGATÁS 
 
A 40 000 éurönak mégfélélö , égyö sszégu  a tala ny 
förma ju  ta mögata s a gazdasa g 5 é vés u zléti térvé bén 
féltu ntététt tévé kénysé gékré haszna lhatö  fél, 
szabadön.  
Kiutala sa ké t ré szlétbén (75/25) igé nyélhétö . 
 
Pa lya zatöt nyu jthatnak bé természetes és jogi 
személyek, amennyiben 12 hónapnál nem régebb 
óta főtevékenységként mezőgazdasági 
tevékenységet végeznek és legalább 6000 STÉ 
üzemmérettel rendelkeznek, továbbá 18—40 év 
közöttiek és államilag elismert mezőgazdasági 
jellegű szakismerettel rendelkeznek (jögi szémé ly 
ésété n a tulajdönös-u gyvézétö ré vönatközö  élva ra sök). 
 
A ké rélmékét va rhatö an 2017. fébrua rja tö l léhét 
bényu jtani, a kiva laszta s standard élja ra srénd alapja n, 
méghata rözött tartalmi szémpöntök szérint  
(ö kölö giai gazda lköda s, minö sé gréndszér, kö rnyézéti 
szémpöntök é rvé nyésí té sé, hözza adött é rté k, 
ké pzéttsé gi szint, szakmai gyakörlat, föglalköztata si 
hata s, u zléti térv minö sé gé) tö rté nik. 
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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  

 


