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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2017. JANUÁR 

 

A  

Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési 

Egyesület  

 

Békés, Boldog, 

Sikerekben Gazdag  

Új Évet Kíván  

 

minden  

Kedves Tagjának  

és Partnerének! 

 

Pályázázat benyújtására jogosultak azok az alapítványok, 
egyesületek és szövetségek, amelyek: 

• regisztrá ltátjá k mágukát áz EPER-ben (Elektronikus 
Pá lyá zátkezele si e s Egyu ttmu ko de si Rendszer) vágy á FAIR-ben 
(Fejleszte spolitikái Adátbá zis e s Informá cio s rendszer); 
• jogero s bí ro sá gi nyilvá ntártá sbá ve telu k á pá lyá zát 
benyu jtá sá t megelo zo  e vben megto rte nt. 

Az ige nyelheto  tá mogátá s o sszege 100 000 – 3 000 000,- Ft lehet. 

Az elvárt önerő mértéke legalább 10%. 

A pá lyá zátok beádá sá nák nápjá ig, á pá lyá zo nák egyszeri 
pá lyá záti dí ját kell megfizetnie, melynek o sszege 2.000,- Ft. 

A pályázatok dokumentációja a http://www.civil.info.hu/
web/nea/palyazatok oldalon érhető el. 

MEGJELENTEK A NEA 2017-ES PÁLYÁZATAI! 

A működési célú 
támogatás á civil 
szervezet álápce ljá 
szerinti teve kenyse gei 
felte teleinek 
biztosí tá sá rá fordí tháto .  
 
A pá lyá zátokát kizá ro lág 
elektronikus u ton, áz 
EPER vágy FAIR 
rendszerben,  
kollégiumonként 
eltérő időpontban, 
legkésőbb 2017. 
január 17. - 23. között 
lehet benyújtani!  

A szakmai célú támogatás á civil 
szervezet szákmái prográmjáihoz 
kápcsolo do  teve kenyse gek 
biztosí tá sá rá fordí tháto . 

Figyelem! A támogatott 
tevékenységek által érintett témák 
köre kollégiumonként eltérő,  ill. 
egyes témák a tavalyi évhez képest 
más kollégiumhoz kerültek!    

A pá lyá zátokát kizá ro lág elektronikus 
u ton, áz EPER vágy FAIR 
rendszerben, kollégiumonként 
eltérő időpontban, legkésőbb 
2017. február 1 - 7. között lehet 
benyújtani!  

A Nemzeti Egyu ttmu ko de si 
Aláp Kolle giumái megbí zá sá bo l áz 
Emberi Ero forrá s Tá mogátá skezelo  
2016. decembere ben nyí lt pá lyá zátot 
hirdetett civil szervezetek mu ko de si ko ltse geinek e s szákmái 
prográmjáinák tá mogátá sá rá.  

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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TURIZMUS FEJLESZTÉS 

 

 

Az első szakaszhatár 

nap  

2017. május 3.! 

Megjelent á Vide kfejleszte si Prográm "Nem mezőgazdasági 
tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások 
támogatása" c. felhí vá sá.  

A ko zel 36 Milliá rd Forint kereto sszegu  pá lyá zát ce ljá á vide ki te rse gekben 
mu ko do  mikrová llálkozá sok e s mezo gázdásá gi termelo k induló vagy már 
működő nem mezőgazdasági - jellemzően turisztikai - teve kenyse gei 
tová bbfejleszte se nek tá mogátá sá. 

 
Támogatható tevékenységek: 

 fálusi turisztikái áttrákcio k e s szolgá ltátá sok fejleszte se; 

 nem mezo gázdásá gi terme k-, szolgá ltátá s- e s technolo giáfejleszte s. 

Pályázhatnak: 

 mezo gázdásá gi termelo nek nem mino su lo  mikro-vá llálkozá sok, há 

sze khelyu k/telephelyu k 2016. jánuá r 1. o tá jogosult telepu le sen ván, e s 
legálá bb 1 teljes lezá rt u zleti e vvel rendelkeznek; 

 mikro-vá llálkozá snák mino su lo  áktí v mezo gázdásá gi termelo k (ide e rtve áz 

o stermelo ket is), há sze khelyu k/telephelyu k 2016. jánuá r 1. o tá jogosult 
telepu le sen ván, e s utolso  lezá rt u zleti e vu k ádátái álápjá n á rbeve telu k 
legálá bb 50%-á mezo gázdásá gi teve kenyse gbo l szá rmázik. 

 
Elszámolható kiadások: 

 projekt elo ke szí te s ko ltse gei (pl. mu száki dokumentá cio , ko rnyezeti 
hátá svizsgá lát, engede lyeze si dokumentumok, ko zbeszerze si eljá rá s); 

 beruhá zá sok (ingátlánvá sá rlá s, e pí te s, ge p-e s eszko zbeszerze s); 

 szolgá ltátá s vá sá rlá s (mu száki elleno r, ko telezo  nyilvá nossá g biztosí tá sá, 
ko nyvvizsgá lát); 

 projektmenedzsment ko ltse gek; 

 immáteriá lis jávák beszerze se. 
 
Az igényelhető támogatás maximum 160 000 eurónak megfelelő forint 
összeg, á tá mogátá s me rte ke á Ko ro so k Vo lgye Akcio csoport teru lete n 50 - 60%. 

Értékelési szempontok: 

 projekt megválo sí tá s helye tányá s te rse g vágy ápro  fálu; 

 projekt megválo sí tá s helye á fejleszte si besorolá s álápjá n; 

 foglálkoztátá s (munkáhelyteremte s); 

 u zleti terv (megálápozottsá g e s fenntártháto sá g, innovátí v tártálom, pe nzu gyi 
terv, ko ltse gháte konysá g, ko rnyezeti szempontok, mino sí te si rendszerben 
válo  re szve tel). 

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. április 3-tól lehet 
benyújtani, áz elbí rá lá s szákászosán to rte nik. Az elso  szákászhátá r náp 2017. 
má jus 3. 

Jogosult települések a 
Körösök Völgye 
Akciócsoport területén:  

Be ke s ku lteru let, 
Be ke scsábá ku lteru let, 
Be ke sszentándrá s, 
Csábácsu d,  
Csábászábádi,  
Csá rdászá llá s,  
Csorvá s,  
Gerendá s,  
Gyomáendro d ku lteru let,  
Hunyá,  
Kámut,  
Kárdos,  
Ke tsoprony,  
Kondoros,  
Mezo bere ny ku lteru let, 
Murony,  
Ö rme nyku t,  
Szárvás ku lteru let,  
Tárhos,  
Telekgerendá s. 

A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el: 
https://www.pályázát.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgázdásgi-tevkenysgek-beindtsrá-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogátsá-1  

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1
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MEZŐGAZDASÁGI ÜZEM FEJLESZTÉS 

A pályázati 

dokumentáció elérhető: 

https://

www.palyazat.gov.hu/vp2-611-

16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk

-szmra-nyjtott-indul-tmogats-1 

LEGYEN SZARVASI AZ ÉV AGRÁREMBERE! 
 
Az ágrotrend.hu portál Az Év Agrárembere kitu nteto  dí jjál ázokát 
á szákembereket tu nteti ki, ákik rendkí vu li teljesí tme nyu kkel, 
o tletgázdágsá gukkál, ce ltudátossá gukkál, elko telezo de su kkel e s 
kitártá sukkál sokát tesznek á mezo gázdásá ge rt, de á dí j ce ljá á 
mezo gázdásá gbán teve kenykedo k ko ze leti munká já nák, 
tá rsádálmi felelo sse gvá llálá sá nák, ilyete n teljesí tme nye nek 
elismere se, kiemele se áz e ge sz tá rsádálom elo tt.  
 
Nágy o ro mu nkre Szántosi Attila, á szárvási BioHungáricum Kft. 
álápí to  u gyvezeto je, á Tá ncsics Vádá sztá rsásá g elno ke (tágjáink!) á 
feldolgozó-élelmiszeripar kategóriábán bejutott á verseny 
hármádik fordulo já bá, áhol ke t má sik kivá lo  jelo lttel me retteti meg mágá t!  
 
A verseny e do nto  szákászá bán 5 fo s szákmái zsu ri do nt áz elismere s odáí te le se ro l, e rte kelve áz online 
szávázá son ele rt eredme nyeket is. A jelöltekre 2017. január 31-ig lehet szavazni!  
A kátego riá gyo zteseken kí vu l 2017. februá rjá bán, á dí já tádo  gá lá n ko zo nse gdí ját is á tádnák, á legto bb 
online szávázátot gyu jto tt jelo lt re sze re. 
 
A versenyro l bo vebben á www.ázevágrárembere.hu oldálon tá je kozo dhátnák, e s SZAVAZHATNAK 
is! 

Megjelent á Vide kfejleszte si Prográm "A fiatal mezőgazdasági 
termelők számára nyújtott induló támogatás" c. pá lyá záti 
felhí vá sá. 
 
A ko zel 38 Mrd forint kereto sszegu  pá lyá zát ce ljá a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása - 
különösen az állattenyésztési és a kertészeti ágazatban - , á 
birtokstruktu rá á tálákí tá sá nák elo mozdí tá sá, á vide k 
ne pesse gmegtárto  ke pesse ge nek no vele se e s á mezo gázdásá gi 
teve kenyse g hosszu tá vu  megtártá sá. 
 
Az ige nyelheto  átalány jellegű támogatás összege 40 000 
euronak megfelelő forint összeg, 5 e ves ido tártámrá. A forrá s 2 
re szletben (75/25) hí vháto  le. 

Pá lyá zátot nyu jthátnák be á 6 000 - 25 000 STE  u zemme rettel rendelkezo : 

 18 - 40 e v ko zo tti terme szetes szeme lyek, há 12 ho nápná l nem re gebb o tá 

egye ni vá llálkozo ke nt mezo gázdásá gi teve kenyse get (fo teve kenyse g) 
ve geznek e s á llámilág elismert mezo gázdásá gi jellegu  szákismerettel 
rendelkeznek; 

 jogi szeme lyek, há 12 ho nápná l nem re gebb o tá fo teve kenyse gke nt 

mezo gázdásá gi teve kenyse get ve geznek, kizá ro lágos tulájdonosuk e s 
u gyvezeto ju k 18 - 40 e v ko zo tti, e s á llámilág elismert mezo gázdásá gi 
jellegu  szákismerettel rendelkezik. 

A tá mogátá s áz u zleti tervben szereplo  teve kenyse gek ve grehájtá sá rá fordí tháto . 

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. március 1-től lehet 
benyújtani, áz elbí rá lá s szákászosán to rte nik. Az elso  szákászhátá r náp 2017. 
má rcius 31. 

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-611-16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-611-16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-611-16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-1
http://www.azevagrarembere.hu
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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  

 


