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FOLYTATÓDIK A NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM 

A 2019-től a Teleki László 
Alapítvány által bonyolított 
program hamarosan megjelenő, új 
pályázati felhívása alapján, a 
műemléki értéket képviselő, 
védelem alatt álló, épített 
örökség egyedi elemeinek 
veszélyelhárításához, 
megóvásához, részleges vagy 
teljes helyreállításához igényelhető forrás.  

Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege 
kérelmenként minimum 500 ezer Ft – maximum 20 millió Ft lehet.   

A támogatás mértéke természetes személyek esetén a beruházás 
megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, 
önkormányzatok és szervezetek esetén legfeljebb 50%-a, speciális 
esetben 80%-a.  

Pályázat benyújtására a népi építészeti emlékek természetes és 
jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói jogosultak. 

Bővebb információ: http://www.telekialapitvany.hu/nepi-
epiteszeti-program/  

 
KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

X. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2019.  JÚNIUS 

PÁLYÁZATI  
FÓRUM 

A 2019. évi LEADER 
gazdaságfejlesztési pályázati 
felhívások megjelenése 
apropóján a Körösök Völgye 
Vidékfejlesztési Egyesület 
munkaszervezete ingyenes 
tájékoztató fórumot tart. 

A fórum célja a pályázati 
fe l h ívá s ok  r és z l et e s 
feltételeinek ismertetése, a 
pályázatok előkészítéséehez 
és benyújtásához szükséges 
gyakorlati és technikai 
tudnivalók átadása. 
 

A fórum időpontja: 
2019. július 9., 17 óra 

 
A fórum helyszíne:  

 Szarvas, Damjanich u. 64.  
(Civil Ház) 

 
Témák: 

VP6-19.2.1-54-9-19, Térségi 
szálláshelyek fejlesztése c. 
felhívás 

és 

VP6-19.2.1-54-2.1-19, Helyi 
é l e l m i s z e r i p a r i  é s 
kézműipari termékek 
e l ő á l l í t á s á n a k  é s 
értékesítésének támogatása 
c. felhívás 

BŐVÜL/FRISSÜL A KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT 
C. DIGITÁLIS KIADVÁNY 

A 2015-ben kiadott KÖRÖS VÖLGYI Kirakat c. 
kiadványba újra várjuk az akcióterületünkhöz 
tartozó 20 település élelmiszeripari és 
kézműipari termékeit előállítók jelentkezését, a 
következő kategóriákban:  

 méhészeti termékek, gyógynövényekből készült termékek 
 zöldségből, gyümölcsből készült termékek (pl. ivólé, lekvár, 

aszalvány, savanyúság stb.) 
 szeszes italok (pálinka, sör stb.) 
 zöldségből készült termékek (pl. savanyúság stb.) 
 füstölt áruk (pl. kolbászok, szalámik stb.) 
 tejtermékek (pl. sajtok) 
 olajok, sűrítmények 
 szárazáruk (pl. száraztészta) 
 kézműipari termékek (pl. textiláru, famunka, kerámia stb.) 

Bővebb információ és a megjelenés részletes feltételei: 
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%
96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592  

http://www.telekialapitvany.hu/nepi-epiteszeti-program/
http://www.telekialapitvany.hu/nepi-epiteszeti-program/
http://korosokvolgye.hu/K%C3%B6r%C3%B6s+V%C3%B6lgyi+Kirakat+-m231
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
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MEGJELENTEK A 2019. ÉVI LEADER PÁLYÁZATOK 

 

A támogatási 

kérelmeket  

2019. augusztus 5-től 

lehet  

benyújtani! 

Kiválasztási kritériumok: 

 helyi élelmiszeripari vagy 

kézműipari termék turisztikai 

programkínálatba történő 

bekapcsolása valósul meg 

 együttműködés más térségi 

turisztikai szolgáltatóval  

 a szálláshely éves nyitvatartása  

 a fejlesztés  révén csökken a 

szezonalitás 

 a szálláshely minősítése  

 gazdasági, környezeti, társadalmi 
fenntarthatóság 

 létrejövő új munkahelyek száma  

 a fejlesztés megvalósulási helye 

 szakmai szervezeti tagság 

 a szálláshely kihasználtsága 

 vállalt vendégéjszaka szám 
növekedés 

TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE 
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-9-19) 

 

Támogatható tevékenységek: 

vendégfogadáshoz közvetlenül kapcsolódó épületek  

 külső-belső felújítása, téliesítése,  energetikai korszerűsítése 
 belső terek átalakítása 
 belső terek berendezéseinek, bútorzatának cseréje 
 szálláshely külső infrastruktúrájának fejlesztése (pl. járdák, parkolók, kerítés, hulladéktárolás stb.) 
 kiegészítő fejlesztések (pl.  Kerti kiülő, szalonnasütő, medence, sporteszközök stb.) 
 marketing eszközök fejlesztése 
 képzésben való részvétel 

 egyéb járulékos feladatok (projekt előkészítés, projektmenedzsment, 
kötelező tájékoztatás és nyilvánosság). 

Pályázatot nyújthatnak be a Körösök Völgye tervezési területén 
székhellyel/telephellyel, lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező 

 mikro-vállalkozások 

 non-profit szervezetek 

 őstermelők 

 adószámmal rendelkező magánszemélyek. 

Az igényelhető támogatás minimum 500.000,- Ft, maximum 10.000.000,- Ft, 
a támogatás mértéke 50-60%. A támogatás  de minimis támogatásnak 
minősül, vissza nem térítendő, de utófinanszírozású!  

A fejlesztéssel érintett szálláshelyre vonatkozó 
feltételek: 
 

 legalább 2017. december 31. óta rendelkezik a 
239/2009. (X.20.) kormány rendelet szerinti működési 
és üzemeltetési engedéllyel 

 üzemeltetője a vizsgált üzleti években (2016-2018, 
illetve korábban igénybe vett támogatás esetén a 
fenntartási kötelezettséggel érintett valamennyi év) 
eleget tett idegenforgalmi adó bevallási 
kötelezettségének 

 a szálláshely férőhelyeinek száma nem bővíthető, kivéve 
a vendégfogadáshoz közvetlenül kapcsolódó épület 
belső átalakításából eredő, legfeljebb 25%-os 
férőhelybővülést 

 a támogatott fejlesztések esetében a fenntartási és 
üzemeltetési időszak ügyféltípustól függetlenül 5 év 

A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikusan, 
Kincstári regisztráció és Ügyfélkapus hozzáférés esetén 
lehet benyújtani. Gazdálkodó szervezetek esetében a 
benyújtást követő további ügyintézéshez továbbá működő 
Cégkapu fiók is szükséges. 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/cegkapu.html
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MEGJELENTEK A 2019. ÉVI LEADER PÁLYÁZATOK 

Az első  

szakaszhatár  

nap  

2019.  

szeptember 30. 

ÉLELMISZERIPARI ÉS KÉZMŰIPARI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-2.1-19) 

Támogatható tevékenységek: 

 alapanyag előállításhoz kapcsolódó építés, infrastruktúra fejlesztés, közművesítés, eszköz-és 
gépbeszerzés (pl. istálló felújítás, gabonatároló , fóliaház kialakítása stb.) 

 feldolgozáshoz kapcsolódó építés, infrastruktúra fejlesztés, közművesítés, eszköz és gépbeszerzés 
(pl. feldolgozó helyiség felújítása, hűtőkamra kialakítása, főzőedények vásárlása stb.) 

 marketing eszközök fejlesztése (pl. arculattervezés, honlap, logo stb.) 

 képzésben való részvétel 

 egyéb járulékos feladatok (projekt előkészítés, 
projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság) 

Pályázatot nyújthatnak be az Egyesület tervezési területén székhellyel/
telephellyel, lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező 

 mikro-vállalkozások 

 non-profit szervezetek 

 őstermelők 

 magánszemélyek. 

Az igényelhető támogatás minimum 200.000,- Ft, maximum 10.000.000,- Ft, 
a támogatás mértéke 50-60%. 

A támogatás kézműipari termék előállítása esetén de minimis támogatásnak 
minősül, vissza nem térítendő, de utófinanszírozású! Előleg (50%) biztosíték 
nyújtása mellett igényelhető. 

Kiválasztási kritériumok: 

 új termék jön létre, vagy nő a 
fejlesztéssel érintett termék 
hozzáadott értéke 

 a feldolgozási tevékenységre 
fordított projektköltség aránya  

 együttműködés valamely turizmus
-vendéglátásban érintett 
szereplővel  

 gazdasági, környezeti, társadalmi 
fenntarthatóság 

 létrejövő új munkahelyek száma  

 hátrányos helyzetű foglalkoztatása 

 fejlesztéssel érintett vertikumok 

 a fejlesztés megvalósulási helye 

 a fejlesztés konzorciumban valósul 
meg 

 megjelenés a Körös Völgyi Kirakat 
c. digitális kiadványban 

Támogatási kérelmeket 2019. augusztus 12-től lehet 
benyújtani, kizárólag elektronikus módon, ügyfélkapun 
keresztül. 

A pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el: 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/

leaderBongeszo.xhtml  

A felhíváshoz kapcsolódó Általános Útmutató és az 
elektronikus benyújtáshoz készült Felhasználói Kézikönyv 
elérése:  https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok  

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
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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 

 


