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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2017. FEBRUÁR 

NEA 
SZAKMAI 
PÁLYÁZAT  
 
 

Az Emberi Erő főrrá s 
Tá mőgátá skezelő  nyí lt pá lyá zátőt 
hirdet civil szervezetek szakmai 
programjainak támogatásá rá.  

A tá mőgátá s á civil szervezet 
szákmái prőgrámjáihőz 
kápcsőlő dő  teve kenyse gek 
biztősí tá sá rá főrdí thátő . 

Pályázat benyújtására 
jogosultak ázők áz álápí tvá nyők, 
egyesü letek e s sző vetse gek, 
ámelyek: 

 regisztráltatják magukat az 
EPER-ben vagy a FAIR-ben;  

 jőgerő s nyilvántartásba 

vételük a pályázat 
benyújtását megelőző évben 
megtörtént. 

Az igényelhető támogatás 
összege 100 000 – 3 000 000,- Ft 
lehet. 

A pá lyá zátőkát kizá rő lág 

elektrőniküs ü tőn, áz EPER vágy 

FAIR-EPTK rendszerben, 

kőlle giümőnke nt elte rő  

idő pőntbán, legkésőbb  

2017. február 1-7. kő ző tt lehet 

benyü jtáni! 

Az elvárt önerő mértéke 10%. 

Az egyszeri pá lyá záti dí j ő sszege 
2.000,- Ft. 

A pá lyá zátők dőkümentá ciő já 
á www.civil.infő.hü/web/neá/
pályázátők őldálőn e rhető  el. 

 
 
MÉHÉSZETI PROGRAM TÁMOGATÁSOK 

A Magyar Nemzeti Méhészeti 
Program kerete ben 2016 - 2019. 
kő ző tt há rőm tá mőgátá si idő szákbán, 
egyebek mellett áz álá bbi ce lőkrá 
vehető  ige nybe tá mőgátá s: 

1) technikái segí tse gnyü jtá shőz á 
me he szek e s á me he szek 
szervezetei re sze re 

 regiőná lis rendezve ny, kőngresszüs, nemzetkő zi rendezve ny, 
kőnferenciá, kiá llí tá s, szákmái tánülmá nyü t szerveze se hez e s ázőkőn 
válő  re szve telhez, válámint elme leti ismeretterjeszte shez 

 bemütátő  me he szetek lá tőgátá sá hőz 

 méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, a 
léptároláshoz szükséges új eszközök (pergető, fiókos mézkeret 
kiemelő, fedelezőgép, mézszivattyú, léptároló, fedelezőállvány, 
fedelezőkád, mézletöltőgép, letöltőtartály, mézkimelegítő, viasz-
méz elválasztó, viaszolvasztó, léptároló fagyasztókamra 
hűtőgépészeti berendezései)  beszerzéséhez 

2) á me hcsálá dőkát megtá mádő  ká rtevő k e s betegse gek – idee rtve á 
várrőátő zis – elleni ve dekeze shez  

3) á vá ndőrme he szet e sszerü sí te se hez  
káptá rák, me he szeti felszerele sek ázőnősí tá si rendszere nek 
kiálákí tá sá hőz, á rendszer fenntártá sá hőz, 
vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez 

4) együ ttmü kő de s szákősődőtt szervekkel á me he szettel e s á me he szeti 
terme kekkel kápcsőlátős álkálmázőtt kütátá si prőgrámők ve grehájtá sá 
tere n. 

Támogatási kérelem benyújtására a támogatási céltól függően az 
Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME), annak tagjai, vagy 
tagszervezetei jogosultak. 

Az ige nyelhető  tá mőgátá si ő sszeg tá mőgátá si ce lőnke nt vá ltőzik. 

A tá mőgátá si idő szákők: 

2016. áügüsztüs 1. - 2017. jü liüs 31. 
2017. áügüsztüs 1. - 2018. jü liüs 31. 
2018. áügüsztüs 1. - 2019. jü liüs 31. 

 
A támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó részletes 
információk a 4/2017. (I.23.) FM rendeletben és a 2017. február 
végén megjelenő Kincstári közleményben találhatóak. 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 

A szakaszhatár 

napokig benyújtott 

kérelmek  

együttesen  

kerülnek elbírálásra! 

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

A kő zel 36 Milliá rd Főrint kerető sszegü  pá lyá zát ce ljá á vide ki te rse gekben 
mü kő dő  mikrővá llálkőzá sők e s mező gázdásá gi termelő k induló vagy már 
működő nem mezőgazdasági - jellemzően turisztikai - teve kenyse gei 
tővá bbfejleszte se nek tá mőgátá sá. 

Támogatható tevékenységek: 

 fálüsi türisztikái áttrákciő k e s szőlgá ltátá sők fejleszte se; 
 nem mező gázdásá gi terme k-, szőlgá ltátá s- e s technőlő giáfejleszte s. 

Az ige nyelhető  tá mőgátá s máximüm 160 000 eürőnák megfelelő  főrint ő sszeg, á tá mőgátá s me rte ke á Kő rő ső k 
Vő lgye Akciő csőpőrt terü lete n 50 - 60% lehet. 

Pályázhatnak: 

 mező gázdásá gi termelő nek nem minő sü lő  mikrő-vá llálkőzá sők, há 

sze khelyü k/telephelyü k 2016. jánüá r 1. ő tá jőgősült telepü le sen ván, e s 
legálá bb 1 teljes lezá rt ü zleti e vvel rendelkeznek; 

 mikrő-vá llálkőzá snák minő sü lő  áktí v mező gázdásá gi termelő k (ide e rtve áz 

ő stermelő ket is), há sze khelyü k/telephelyü k 2016. jánüá r 1. ő tá jőgősült 
telepü le sen ván, e s ütőlső  lezá rt ü zleti e vü k ádátái álápjá n á rbeve telü k 
legálá bb 50%-á mező gázdásá gi teve kenyse gbő l szá rmázik. 

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. április 3-tól lehet 
benyújtani, áz elbí rá lá s szákászősán tő rte nik. Az első  szákászhátá r náp 2017. 
má jüs 3. 

A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el: 
https://www.pályázát.gőv.hü/vp6-641-16-nem-mezgázdásgi-tevkenysgek-beindtsrá-s-fejlesztsre-irnyül-berühzsők-tmőgátsá-1  

Megjelent á Vide kfejleszte si Prőgrám "Tanyák háztartási léptékű villamos 
energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései" c. pá lyá záti 
felhí vá sá. A pá lyá zát ce ljá á tányá s te rse gekben e lő k e letminő se ge nek jáví tá sá, á 
tányá k infrástrüktürá lis ellá tőttsá gá nák jáví tá sá, e s áz energiáháte kőnysá g 
nő vele se. 

Támogatható tevékenységek: 

á) tányá k há ztártá si le pte kü  villámős energiá e s ví zellá tá s, válámint 
szennyví zkezele si fejleszte sei terme szetes szeme lyek szá má rá 

b) tányá k há ztártá si le pte kü  villámős energiá e s ví zellá tá s, válámint 
szennyví zkezele si fejleszte sei á telepü le si ő nkőrmá nyzátők szá má rá. 

Pályázatot nyújthatnak be: 

á) 2016. jánüá r 1. ő tá á fejleszte ssel e rintett tányá n e lő  mágá nszeme lyek 

b) telepü le si ő nkőrmá nyzátők. 

Az ige nyelhető  tá mőgátá s terme szetes szeme lyek esete n 6,2 milliő  Ft, ő nkőrmá nyzátők esete n 50 milliő  Ft, á tá mőgátá s 
me rte ke á Kő rő ső k Vő lgye Akciő csőpőrt terü lete n terme szetes szeme lyek esete ben 50 - 55%, ő nkőrmá nyzátők 
esete ben 75 - 85%. 

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. március 31-től lehet benyújtani, áz elbí rá lá s szákászősán 
tő rte nik. Az első  szákászhátá r náp 2017. má jüs 2.  
A re szletes pá lyá záti dőkümentá ciő  áz álá bbi linken e rhető  el: 

www.pályázát.gőv.hü/vp6-7214-17-tányk-hztártsi-lptk-villámős-energiá-s-vzellts-válámint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei 

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, FELZÁRKÓZTATÁS, KÖZSZOLGÁLTATÁS 

A felhívás tervezet 

véleményezésére  

2017. február 9-ig 

van lehetőség! 

Az Emberi Erő főrrá s Operátí v Prőgrám (EFOP) Irá nyí tő  Hátő sá gá kő zze tette áz EFOP-1.7.1-17 kódszámú, 
„Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése” c. pá lyá záti felhí vá s 
tervezete t. 

A münkáányághőz áz IH 2017. febrüá r 9-ig vá rjá áz e szreve teleket, mő dősí tő  jáváslátőkát: 

https://www.pályázát.gőv.hü/nőde/61549 

A felhí vá s álápjá n á Vide kfejleszte si Prőgrám Irá nyí tő  Hátő sá gá á ltál elismert LEADER Helyi Akciócsoportok 
(térségünkben a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület) min. 50 millió Ft, max. 150 millió Ft 
támogatást igényelhetnek á há trá nyős helyzetü  tá rsádálmi csőpőrtők felzá rkő ztátá sá t, á kedvező tlen szőciő-
demőgrá fiái főlyámátők megtő re se t, kő ző sse ge pí te st szőlgá lő  prőgrámők megválő sí tá sá hőz. 

A prőjektet áz ákciő terü let kedvezme nyezett telepü le sein/já rá sáibán lehet megválő sí táni, legfeljebb 10 000 fő s 
lákőssá gszá mü  terü leten. 

Támogatható tevékenységek (a teljesség igénye nélkül): 

 mentá lhigie ne s á llápőtfelme re s 

 lelkiege szse g-fejleszte s, á ltálá nős pszichikái á llápőt jáví tá sá 

 kőmmüniká ciő s ke szse gek jáví tá sá, kifejező ke pesse g fejleszte se, e rvele si, vitátkőzá si 
techniká k megismere se, elsájá tí tá sá 

 á ltálá nős tá je kőzőttsá g, illetve hivátáli ü gyinte ze si, á llámpőlgá ri kőmpetenciá k 
fejleszte se  

 e letmő d táná csádá s nő k, egyedü lá llő  szü lő k re sze re , á ltálá nős tá rsádálmi ismeretek 
bő ví te se  

 szervezett tá je kőztátő  nápők 

 kő rnyezetismereti szákkő rő k , tánfőlyámők, ke pze sek, elő ádá sők szerveze se  

 ismeretterjesztő  elő ádá sők, filmklübők  

 kő ző sse gi mü helyek szerveze se  

 őlvásá si, infőrmá ciő kerese si e s digitá lis kőmpetenciá k fejleszte se   

 rá szőrülő  csálá dőkbán e lő  0 - 10 e ves kőrü  gyermekek e s szü leik (nevelő ik) re sze re 
nevele s-segí tő  szőlgá ltátá sők e s csálá di prőgrámők  

 tő bbfünkciő s kő ző sse gi szőlgá ltátő  tereken á helyi civil szervezetek re sze re e pü let/
helyise g biztősí tá sá teve kenyse gü k főlytátá sá hőz   

 rendszeres helyi ege szse gfejleszte si prőgrámők megválő sí tá sá  

 helyben nem ele rhető  szőlgá ltátá sők rendszeres befőgádá sá, e s áz egyes szőlgá ltátá sők 
helyi ce lcsőpőrtjáinák áktivizá lá sá, pl. csálá dterveze s, csálá dterá piá, kőrái szü re s e s 
fejleszte s, csálá di mediá ciő , krí ziskezele s, á ldőzát-segí te s, stb.  

 á hümá n kő zszőlgá ltátá sőkbán kő zremü kő dő  inte zme nyek, egye b szőlgá ltátő k, 
ő nkőrmá nyzátők, civil szervezetek, egyhá zi szervezetek e s á ce lcsőpőrtők kő ző tti 
rendszeres együ ttmü kő de s jáví tá sá, kőnfliktüskezele s 

 á ltálá nős iskőlá s, e s pá lyává lásztá s elő tt á llő  fiátálők re sze re á helyi ige nyeknek 
megfelelő  tővá bbtánülá si lehető se gek bemütátá sá  

 ifjü sá gi klübők le trehőzá sá   

 egy-egy áktüá lis te má kő re  szervezett, á prőjektben e rintett telepü le sek fiátáljái 
kő re ben megválő sülő  rendszeres ifjü sá gi nápők (pl. áktüá lpőlitiká, prőble má- e s 
ige nymegfőgálmázá s, ő nsegí te s, kárrierterveze s, csálá dterveze s, spőrt vágy kültürá lis 
tá rgyü  bájnőksá g stb.)  

 há ztá ji gázdá lkődá s, kiskerti ismeretek á tádá sá   

 álápvető  há ztártá si, há z kő rü li münká khőz szü kse ges kőmpetenciá k fejleszte se, 
szerele si/bárká csőlá si techniká k megismere se  

 tánkőnyhá prőgrám   

 kálá ká tí püsü  együ ttmü kő de sek generá lá sá (pl. felü jí tá s, jáví tá s stb.)  

 szőmsze dőlá si ákciő k indí tá sá áz ütcá bán, á telepü le sen   

 nágyőbb tő megeket megmőzgátő  prőgrámők (spőrtnáp, kültürá lis eseme nyek)  

 rőmá lákőssá g e rte keinek feltá rá sá, ne pszerü sí te se   

Egyesü letü nk á 
pá lyá zát 
elő ke szí te se be 
e s 
lebőnyőlí tá sá bá legfeljebb 
4 konzorciumi partnert 
vonhat be. 

Az együttműködő felek 

 ő nkőrmá nyzátők,  

 ő nkőrmá nyzáti tá rsülá sők,  

 egyhá zák,  

 egyesü letek,  

 álápí tvá nyők,  

 nőnprőfit gázdásá gi 
tá rsásá gők e s  

 ege szse gü gyi szőlgá ltátő k 

lehetnek. 

Az érdeklődők részvételi 
szándékukat  
2017. március 3-ig a 
zsurzsucze@invitel.hu 
címen jelezhetik! 

https://www.palyazat.gov.hu/node/61549
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.kulturhazak.hu 

http://www.kulturhazak.hu

