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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XI. ÉVFOLYAM  5. SZÁM 2020.  MÁJUS 

JÚNIUS 2-ÁN ÉLESEDIK A 
HUNGARIKUM PÁLYÁZAT 
 
A z  A g r á r m i n i s z t é r i u m  
H U N G - 2 0 2 0  k ó d s z á m ú 
pályázati felhívása alapján 
támogatás három célra 
igényelhető: 

 nemzeti értékek és 
hungarikumok bemutatása 
és népszerűsítése; 

 települési , tájegységi 

értéktárak létrehozása; 

 hagyomány a divatban—
viselet másként. 

Pályázat benyújtásár a 
jogosultak —célterülettől 
függően 
 civil szervezetek 
 önkormányzatok 
 n o n - p ro f i t  ga z d a sá g i 

társaságok 
 közművelődési intézmények 
 egyházi jogi személyek 
 magánszemélyek 
 vállalkozók. 
 

Az elnyerhető 100%-os 
mértékű  támogatás összege 
célterületenként változó,  
250 000—4 000 000 Ft.  

A pályázati dokumentáció az 
alábbi linken érhető el: https://
palyazat.hungarikum.hu/doc/
HUNG2020_felhivas.pdf 

LÁTVÁNYOS FEJLESZTÉS ÉS SIKERES PROJEKTZÁRÁS A 
PEGAZUS LOVAS ISKOLÁBAN 

Susánszky Pál egyéni vállalkozó által működtetett, idén 20 
éves Pegazus Lovas Iskolát nem véletlenül emlegetik a 
megye legjobb lovas műhelyei között. A békéscsabai lovas 
tanya jó hírnevét a magas színvonalú szakmai munkán túl 
folyamatosan bővülő és fejlődő infrastruktúrájának is 
köszönheti.  
A Pegazus Lovas Iskola mintegy 50ha legelővel, füves és 
homokos lovas pályával, fedett lovardával, boxos istállóval és 
jártató csarnokkal áll a sportolni és kikapcsolódni vágyók, 
valamint a ló tulajdonosok rendelkezésére. 

A legutolsó, LEADER 
támogatással megvalósított 
fejlesztés révén e 
létesítményeket új, korszerű 
belső úthálózat köti össze, minek 
köszönhetően ló és lovas az 
időjárási viszonyoktól függetlenül 
biztonságban és kulturált 

körülmények között  közlekedhet a területen.  

Az infrastrukturális 
fejlesztések mellett a projekt 
keretében egy 20+1 
férőhelyes sétakocsi is 
beszerzésre került, melyet 
gyerekcsoportok, egyéni 
látogatók és messziről érkező 
turisták is igénybe vehetnek. 

Susánszky Pál a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 
VP6-19.2.1-54-1-17 kódszámú, Turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése c. pályázati felhívása keretében 50%-os támogatási 
intenzitás mellett 10 millió Ft támogatást nyert, a beruházás 
költségének másik felét a vállalkozó önerőből biztosította. 

Ezúton is gratulálunk a projekt megvalósításához! 

https://palyazat.hungarikum.hu/doc/HUNG2020_felhivas.pdf
https://palyazat.hungarikum.hu/doc/HUNG2020_felhivas.pdf
https://palyazat.hungarikum.hu/doc/HUNG2020_felhivas.pdf
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AKTUÁLIS 

 

Pályázat benyújtási 

szakasz napok: 

2020. július 6. 

2020. október 6. 

2021. január 6. 

2021. április 6. 

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM HELYETT 

Az elmúlt hetekben  számos megkeresést kaptunk a Tanyaprogrammal kapcsolatosan;  
lesz-e?, mikor lesz?, mire lehet majd pályázni? A hírek szerint 2020-ban sajnos nem 
valószínű, hogy a tanyafejlesztési pályázatok megjelennek, de ez nem jelenti azt, hogy az 
életvitelszerűen tanyán élők fejlesztési lehetőség nélül maradnának.  

A VP6-7.2.1.4-17 kódszámú, Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 
vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztése c. pályázati felhívás keretében a 
legalább 2019. január 1-jén tanyán élő (állandó lakóhelyük vagy tartózkodási helyük)  
magánszemélyek 95%-os támogatási intenzitás mellett akár 6,2 millió Ft 
támogatást igényelhetnek kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítására. 

A forrás az alábbi célokra használható fel: 

 szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia 
rendszer kiépítése (beleértve a megújuló energiával történő 
fejlesztést);  

 ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése (kútfúrás; 
vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító 
létesítmények és felépítményei, törpe-vízmű);  

 szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése 
(egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel 
ellátott oldómedencés létesítménnyel).  

A teljes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el: 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-

valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei#  

MEGJELENT AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM 2020 ÉVI PÁLYÁZATA 
ÁLLATMENHELYEK  ÉS EBRENDÉSZETI TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSÉRE 

Állatmenhelyek fejlesztésére 2018. január 1. előtt jogerősen 
bejegyzett civil szervezetek igényelhetnek 1,5 – 5 millió Ft 
támogatást, melyet elsősorban az állatok tartási körülményeinek 
javítását és az örökbefogadási esélyeik javítását szolgáló 
tevékenységre fordíthatnak (kennelek, boxok korszerűsítése, 
férőhely bővítés, tereprendezés, telephely épületeinek fejlesztése, 

orvosi szoba kialakítása). A forrás kizárólag 2019. január 1. előtt engedélyezett vagy 
nyilvántartásba vett állatmenhely fejlesztésére használható fel.   

Ebrendészeti telepek korszerűsítésére civil szervezetek és települési önkormányzatok 
nyújthatnak be pályázatot a fenti összegekre, a fentiekhez hasonló alap feltételek mellett.  

A pályázatok összes keretösszege 60 millió Ft. Benyújtási határidő 2020. június 21! 

A pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el: 
https://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse  

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei#
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei#
https://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse
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LEADER PÁLYÁZAT—SZÁLLÁSHELY FEJLESZTÉS 

A benyújtási 

határidő  

2020. június 30. 

Szakasz zárások: 

Május 31. 

Június 15. 

Június 30. 

 marketing eszközök fejlesztése 
 képzésben való részvétel 
 egyéb járulékos feladatok (projekt előkészítés, 

projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság) 

 új szálláshely kialakítása. 

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

 mikro-vállalkozások 
 non-profit szervezetek 
 őstermelők 
 adószámmal rendelkező magánszemélyek 
 adószámmal nem rendelkező magánszemélyek (kizárólag új 

szálláshely kialakítására!). 

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

Kiválasztási kritériumok: 

 helyi élelmiszeripari vagy kézműipari termék turisztikai 
programkínálatba történő bekapcsolása valósul meg 

 együttműködés más térségi turisztikai szolgáltatóval  
 a szálláshely éves nyitvatartása, a szezonalitás csökkentése 
 a szálláshely minősítése , szakmai szervezeti tagság 
 gazdasági, környezeti, társadalmi fenntarthatóság 
 létrejövő új munkahelyek száma  
 a fejlesztés megvalósulási helye 
 a szálláshely kihasználtsága, vállalt vendégéjszaka szám növekedés 

Egyéb feltételek: 

 működő szálláshely esetén legalább a kérelem benyújtásának 
napjától rendelkezik a 239/2009. (X.20.) kormány rendelet szerinti 
működési és üzemeltetési engedéllyel, valamint üzemeltetője a 
vizsgált üzleti években eleget tett idegenforgalmi adó bevallási 
kötelezettségének 

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

TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE 
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-9-19) 

Támogatható tevékenységek: 

vendégfogadáshoz közvetlenül kapcsolódó épületek  

 külső-belső felújítása, téliesítése,  energetikai korszerűsítése 
 belső terek átalakítása, berendezés, bútorzat cseréje 
 szálláshely külső infrastruktúrájának fejlesztése (pl. járdák, 

parkolók, kerítés, hulladéktárolás stb.) 
 kiegészítő fejlesztések (pl.  kerti kiülő, szalonnasütő, medence, sporteszközök stb.) 

 
 
 
 
 

A pályázati 
dokumentációk az 

alábbi linken érhetőek 
el: https://e-

kerelem.mvh.allamkincstar.gov.h

u/enter/leaderbongeszo/

leaderBongeszo.xhtml  

 

A felhívásokhoz 
kapcsolódó Általános 

Útmutató és az 
elektronikus 

benyújtáshoz készült 
Felhasználói 

Kézikönyv elérése:  
https://

www.mvh.allamkincstar.gov.h
u/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://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
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
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 

FOLYAMATOSAN BŐVÜL A KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT C. DIGITÁLIS KIADVÁNY 

A 2015-ben kiadott és 2019-ben aktualizált KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT c. 
kiadványba folyamatosan 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.) 

 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  

 

KÖRÖS MAROS NEMZETI PARK 
WWW.KMNP.HU 

 

GABONAMÚZEUM BÉKÉSCSABA 
WWW.MUNKACSY.HU 

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

