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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2017. ÁPRILIS 

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS 
 
A Kö rö sö k Vö lgye 
Vide kfejleszte si 
Egyesü let 
Kö zgyü le se  
2017. má rciüs 29-e n 
tártöttá idei elsö  
ü le se t; á nápirenden szá mös hángsü lyös 
te má szerepelt. 

Hödá lik Pá l elnö k á legütö bbi ü le s ö tá 
eltelt idö szák eseme nyeirö l szö lö  
beszá mölö já bán egyebek kö zt kite rt á 
LEADER Prögrám finánszí rözá si há ttere t 
e rintö  vá ltözá sökrá, á münkászervezet 
dölgözö it illetö  áktüálitá sökrá e s áz 
egyesü let  kültürá lis kö zföglálköztátá si 
prögrámjá nák lezá rá sá rá is.  

A Kö zgyü le s 14 544 191 Ft beve teli e s 
kiádá si fö ö sszeggel elfögádtá áz 
Egyesü let 2017. e vi kö ltse gvete se t, á 
fizetendö  tágdí ját vá ltözátlán me rte kben, 
mágá nszeme lyek, civil szervezetek e s 
vá llálközá sök re sze re 2.500,- Ft-bán, 
ö nkörmá nyzátök re sze re 5.000,- Ft-bán 
hátá röztá meg.  

Figyelem! A tágdí jszá mlá k pöstái ü tön 
megkü lde sre kerü ltek. 

A kö zgyü le s mö dösí töttá á 2020-ig 
e rve nyes Helyi Fejleszte si Stráte giá 
indikátí v pe nzü gyi terve t e s dö ntö tt á 
tervezett pá lyá záti felhí vá sök 
megjelene se nek sörrendje rö l is. E szerint 
2017 nyárá n áz 1-2. inte zkede sek (helyi 
terme kek, türizmüs) meghirdete se 
vá rhátö , á tövá bbi 4. felhí vá s pedig áz ö sz 
e s te l fölyámá n kerü l megnyitá srá. A 
tervezeteket má r má jüstö l e rdemes 
keresni á www.körösökvölgye.hü 
weböldálön. 

Az Alápszábá ly 2016. ö szi vá ltözá sáivál 
ö sszhángbán mö dösült á Szervezeti e s 
Mü kö de si Szábá lyzát is. 

Ve gü l, de nem ütölsö  sörbán sör kerü lt áz 
Egyesü let vezetö  tisztse gviselö inek 
megvá lásztá sá rá. A tágök Hödá lik Pá l 
elnö kö t e s He vizi Rö bert I. álelnö kö t 
egyhángü án, ü jább ö t e vre bí ztá k meg á 
szervezet vezete se vel. 
 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM - ÚJDONSÁGOK 

Má s öperátí v prögrámökhöz hásönlö án á Vide kfejleszte si Prögrám pá lyá zátái is 
teljes szá mbán megjelentek 2017. má rciüs 31-ig. A vide ki te rse gek szereplö i  
figyelme be ke t ü jdönsá göt ájá nlünk.  

„Együttműködések támogatása a REL és 
a helyi piacok kialakításáért, 
fejlesztéséért és promóciójáért”  

 
A pá lyá záti 
felhí vá s álápjá n 
tá mögátá si 
ke relem 
benyü jtá sá rá 
konzorciumi 
förmá bán vágy 

gazdasági társasági förmá bán ván 
lehetö se g, há ázök 

• legalább öt mezőgazdasági termelő és 
egy piacszervező szervezet 
együ ttmü kö de se ben jö nnek le tre, e s 
• tágjáik kö zö tt legálá bb ö t, mikrö 
vá llálközá sná l nem nágyöbb 
mezö gázdásá gi termelö  ván.   

A förrá s elsö  sörbán á kö zvetlen 
e te kesí te s hátá sföká nák jáví tá sá t szölgá lö  
marketing és promóciós 
tevékenységekre, válámint 
e rte kesí teni kí vá nt e lelmiszerek 
e rte kesí te se t vágy tá rölá sá t, hü te se t, 
csömágölá sá t e s e rte kesí te se t, válámint á 
belö lü k ke szü lt, illetve szá rmázö  
álápányág elö ke szí te se t szölgá lö  
épületek bővítésére, átalakítására vagy 
felújítására; új eszközök beszerzésére, 
piackutatásra, célcsoport elemzésre és 
immateriális beruházásokra fördí thátö . 

Az ige nyelhetö  tá mögátá s máx. 300 ezer 
eürö nák megfelelö  förintö sszeg.  

A ke relmeket elektröniküs ü tön, 2017. 
június 6-tö l lesz lehetö se g benyü jtáni. Az 
elbí rá lá s szákászösán tö rte nik, áz elsö  
szákászhátá rnáp 2017. jü liüs 6.  

A re szletes pá lyá záti dökümentá ciö  áz 
álá bbi linken e rhetö  el: 
https://www.pályázát.göv.hü/vp3-1641-
17-egyttmkdsek-tmögátsá-á-rel-s-á-helyi-
piácök-kiáláktsrt-fejlesztsrt-s-prömcijrt  

 

„Szolidáris gazdálkodás és közösség 
által támogatott mezőgazdaság”   
  
Tá mögáthátö :  
Tö bb e ves temátiküs 
együ ttmü kö de s 
kiálákí tá sá, áz 
együ ttmü kö de s 
szerveze se e s megválö sí tá sá, áz álá bbi 
ce lterü leti böntá s szerint: 

1. ce lterü let: á célcsoport tágjáinák á 
mezőgazdasági termelők által 
végzett termelésbe történő 
bevonásá höz szü kse ges teve kenyse gek 
2. ce lterü let: á ce lcsöpört bevöná sá vál 
elö á llí tött mezőgazdasági termékek 
értékesítése, illetve ánnák szerveze se. 

Tá mögátá st ige nyelhetnek:   

1. ce lterü let esete n: á bevönándö  
ce lcsöpört speciá lis szü kse gleteit 
szölgá lö  inte zme nyek; 
2. ce lterü let esete n: á bevönándö  
ce lcsöpört speciá lis szü kse gleteit 
szölgá lö  inte zme nyek, válámint á 
fögyásztö kát tö mö rí tö , vágy 
fenntárthátö  e lelmiszertermele ssel 
rendelkezö  nön-pröfit szervezetek. 

Az ige nyelhetö  tá mögátá s máximá lis 
ö sszege:  
1. ce lterü let: 25 ezer eürö nák megfelelö  
förint ö sszeg, tá mögátá si intenzitá s 
90%; 
2. ce lterü let: 80 ezer eürö nák megfelelö  
förintö sszeg, tá mögátá si intenzitá s 
60%.  

A ke relmeket elektröniküs ü tön, 2017. 
június 2-től lesz lehetö se g benyü jtáni. 
Az elbí rá lá s szákászösán tö rte nik, áz 
elsö  szákászhátá rnáp 2017. jü liüs 4.   

A re szletes pá lyá záti dökümentá ciö  áz 
álá bbi linken e rhetö  el: 
https://www.pályázát.göv.hü/vp6-
1691-17-szölidris-gázdlköds-s-kzssg-
ltál-tmögátött-mezgázdásg-1  

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-1691-17-szolidris-gazdlkods-s-kzssg-ltal-tmogatott-mezgazdasg-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-1691-17-szolidris-gazdlkods-s-kzssg-ltal-tmogatott-mezgazdasg-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-1691-17-szolidris-gazdlkods-s-kzssg-ltal-tmogatott-mezgazdasg-1
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AKTUÁLIS 

 

 

Civil szervezetek, 

 magánszemélyek  

figyelemébe! 

A Földművelésügyi Minisztérium több támogatási programja is e hónapban zárul! 

A Zöld Forrás pá lyá záti felhí vá srá ölyán közhasznú egyesületek vagy alapítványok jelentkezhetnek, melyek 
kö rnyezet- vágy terme szetve delmi ce llál mü kö dnek, pröjektterveik pedig illeszkednek á Nemzeti Kö rnyezetve delmi 
Prögrámhöz (pe ldá ül: e lö helyve delem; ismeretterjesztö , á kö rnyezet- e s terme szettüdátössá göt szölgá lö  
kiádvá nyök, kö nyvek ke szí te se, kiádá sá; kö rnyezeti nevele si ce lü  prögrámök szerveze se, lebönyölí tá sá).  

Legálá bb 600 ezer, de legfeljebb 2 milliö  förint ige nyelhetö , pá lyá zát benyü jtá sá rá 2017. á prilis 21-ig, pöstái ü tön ván lehetö se g. 

A dökümentá ciö  áz álá bbi linken e rhetö  el: http://www.körmány.hü/hü/földmüvelesügyi-miniszteriüm/párlámenti-
állámtitkárság/hirek/á-földmüvelesügyi-miniszteriüm-pályázátöt-hirdet-áz-ágrárágázáti-civil-szervezetek-számárá   

Az agráriumhoz kötődő szakmai és érdekképviseleti civil szervezetek legálá bb 300 ezer, legfeljebb 2 milliö  Ft 
tá mögátá st ige nyelhetnek tervezett feládátáikhöz/prögrámjáikhöz (ismeretterjesztö  elö ádá sök, könferenciá k, 
rendezve nyek, kö nyvek ke szí te se, megjelentete se).  

A pá lyá zátökát 2017. á prilis 28-ig lehet benyü jtáni, szinte n pöstái ü tön. A kápcsölö dö  dökümentá ciö  ele re si helye: 
http://www.körmány.hü/hü/földmüvelesügyi-miniszteriüm/párlámenti-állámtitkárság/hirek/á-földmüvelesügyi-miniszteriüm-
pályázátöt-hirdet-áz-ágrárágázáti-civil-szervezetek-számárá 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyí lt 
pá lyá zátá n roma kulturális események 
megválö sí tá sá rá, kulturális tartalmak és 
termékek (pl. ke pzö mü ve szet, zene, film, irödálöm, 
fesztivá l, bü csü , hite leti eseme ny) ele rhetö ve  
te tele re ige nyelhetö  300-700 ezer Ft tá mögátá s. 
Pá lyá zátökát elektröniküs ü tön, 2017. május 7-ig 
ehet benyü jtáni. 

Bö vebb införmá ciö : http://emet.göv.hü/felhivásök/römá_kültürá3/ 

A konyhakerti és kisállattartásos szociális földprogramrá 2017. május 10-ig vá rjá k á 
jelentkeze seket. A pá lyá záti dökümentá ciö  áz álá bbi linken e rhetö  el: 

http://emet.göv.hü/felhivásök/szöciális_földprögrám6/  
  

Az Otthon Melege Program  kerete ben megjelent 
Fűtési rendszer korszerűsítésének tá mögátá sá c. 
felhí vá s álápjá n mágyár ádö ázönösí tö  jellel e s 
ingátlántülájdönnál rendelkezö  nágykörü  
terme szetes szeme lyek  

 hö termelö  berendeze s(ek) ü j köndenzá ciö s 

gá zkázá nrá tö rte nö  csere je re, 

 megle vö  fü te si rendszer hö leádö inák e s/vágy 

csö há lö zátá nák körszerü sí te se re, szü kse g szerinti 
kiálákí tá sá rá ige nyelhetnek tá mögátá st. 

 
A tá mögátá s máximá lis me rte ke áz elszá mölhátö  brüttö  
kö ltse gek 40%-á, de legfeljebb 700 ezer Ft.  
  
A pá lyá zát kizá rö lág elektröniküs ü tön, ü gyfe lkápün keresztü l 
nyü jthátö  be, 2017. június 6. 8:00 órától. 
 
A re szletes pá lyá záti dökümentá ciö  áz álá bbi linken e rhetö  el: 

www.körmány.hü/döwnlöád/7/cc/f0000/P%C3%A1ly%
C3%A1záti%20Felh%C3%ADv%C3%A1s_170309.pdf 

www.körmány.hü/döwnlöád/6/cc/f0000/P%C3%A1ly%
C3%A1záti%20%C3%9Atmütát%C3%B3_170309 
 
http://füteskörszerüsites2017.nfsi.hü/ 

 

 A Gázdásá gfejleszte si e s Innövá ciö s  Operátí v 
 Prögrám  (GINOP) „Lakóépületek 
 energiahatékonyságának és megújuló energia 
 felhasználásának növelését célzó hitel " c.  
 felhí vá sá kerete ben 

 

Kölcsönt (0%) igényelhetnek:   
· terme szetes szeme lyek,  
· tá rsáshá zák,  
· láká sszö vetkezetek.  

Támogatható:  
· nyí lá szá rö   szerkezetek hö szigetele se, vágy csere le se 
· fü te si e s/vágy hászná láti melegví z-rendszerek körszerü sí te se  
· hö  visszányerö  berendeze s körszerü sí te se  
· vilá gí tá si rendszerek energiátákáre kös á tálákí tá sá  

Az elvá rt ö nerö  me rte ke legálá bb 10%.  A hitelke relmeket  
2017. április 24-től lehet benyü jtáni.  

  
A re szletes pá lyá záti dökümentá ciö  áz 
álá bbi linken e rhetö  el: 
www.pályázát.göv.hü/ginöp-841-á-17-
lákpletek-energiáhátkönysgnák-s-
megjül-energiá-felhásznlsnák-nvelst-clz
-hitel 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-foldmuvelesugyi-miniszterium-palyazatot-hirdet-az-agraragazati-civil-szervezetek-szamara
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-foldmuvelesugyi-miniszterium-palyazatot-hirdet-az-agraragazati-civil-szervezetek-szamara
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-foldmuvelesugyi-miniszterium-palyazatot-hirdet-az-agraragazati-civil-szervezetek-szamara
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-foldmuvelesugyi-miniszterium-palyazatot-hirdet-az-agraragazati-civil-szervezetek-szamara
http://emet.gov.hu/felhivasok/roma_kultura3/
http://emet.gov.hu/felhivasok/szocialis_foldprogram6/
http://www.kormany.hu/download/7/cc/f0000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Felh%C3%ADv%C3%A1s_170309.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/cc/f0000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Felh%C3%ADv%C3%A1s_170309.pdf
http://www.kormany.hu/download/6/cc/f0000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20%C3%9Atmutat%C3%B3_170309.pdf
http://www.kormany.hu/download/6/cc/f0000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20%C3%9Atmutat%C3%B3_170309.pdf
http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
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Vidéki térség:  

10 000 főnél kevesebb  

lakosú települések  

és  

a 10 000 főnél nagyobb lakosú 

települések  

külterületi településrészei 

A Vide kfejleszte si Prögrám "Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és 
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” c. pá lyá záti felhí vá sá rá  
2017. április 18-tól nyü jthátö ák be á ke relmek, elektröniküs ü tön.  

Az elbí rá lá s szákászösán tö rte nik, áz elsö  szákászhátá rnáp 2017. má jüs 18. 

Az igényelhető támogatás maximum 160 000 eurónak megfelelö  förint ö sszeg, á 
tá mögátá s me rte ke á Kö rö sö k Vö lgye Akciö csöpört terü lete n 50 - 60%. 

Jögösült telepü le sek: Be ke s (kü lterü let), Be ke scsábá (kü lterü let), Be ke sszentándrá s, 
Csábácsü d, Csábászábádi, Csá rdászá llá s, Csörvá s, Gerendá s, Gyömáendrö d (kü lterü let), 
Hünyá, Kámüt, Kárdös, Ke tsöpröny, Köndörös, Mezö bere ny (kü lterü let), Müröny, O rme nykü t, Szárvás (kü lterü let), Tárhös, 
Telekgerendá s. 

Pá lyá zátöt á 2016. jü liüs 1. ö tá jögösült telepü le sen sze khellyel/telephellyel rendelkezö  ke relmezö k jögösülták, ámennyiben 
á rbeve telü k legálá bb 50%-á mezö gázdásá gi teve kenyse gbö l szá rmázik. 

A re szletes pá lyá záti dökümentá ciö  áz álá bbi linken e rhetö  el: 

www.pályázát.göv.hü/vp6-641-16-nem-mezgázdásgi-tevkenysgek-beindtsrá-s-fejlesztsre-irnyül-berühzsök-tmögátsá-1 

A felhí vá s kerete ben áz álá bbi teve kenyse gek tá mögáthátö ák ö ná llö án : 
 

 Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások le tesí te se, fejleszte se; 

 Nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, á 

teve kenyse g elindí tá sá höz vágy tövá bbfejleszte se hez szü kse ges mü hely vágy 
bemütátö  te r kiálákí tá sá, fejleszte se, interáktí v bemütátö k tártá sá höz 
szü kse ges fejleszte sek, á rüsí tö  helyek/
csátörná k kiálákí tá sá, fejleszte se.  

 
 

2017. május 2-án zárul áz elsö  benyü jtá si szákász á "Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései" c. pá lyá záti felhí vá s esete ben. 

A pá lyá zát ce ljá á tányá s te rse gekben e lö k e letminö se ge nek jáví tá sá, á tányá k infrástrüktürá lis ellá töttsá gá nák jáví tá sá, e s áz 
energiáháte könysá g nö vele se. 

Támogatható tevékenységek: 

á) tányá k há ztártá si le pte kü  villámös 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  villámös energiá e s ví zellá tá s, válámint 
szennyví zkezele si fejleszte sei á telepü le si ö nkörmá nyzátök szá má rá. 

 

 

 

 

Pályázatot nyújthatnak be: 

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

b) telepü le si ö nkörmá nyzátök. 

Az ige nyelhetö  tá mögátá s terme szetes szeme lyek esete n 6,2 milliö  Ft, ö nkörmá nyzátök esete n 50 milliö  Ft, á tá mögátá s me rte ke 
á Kö rö sö k Vö lgye Akciö csöpört terü lete n terme szetes szeme lyek esete ben 50 - 55%, ö nkörmá nyzátök esete ben 75 - 85%. 

A re szletes pá lyá záti dökümentá ciö  áz álá bbi linken e rhetö  el: 

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

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

 

 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 

munkaszervezete 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván 

az Egyesület 

minden Kedves Tagjának és  

Partnerének! 


