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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XI. ÉVFOLYAM  7. SZÁM 2020.  JÚLIUS 

SZÁLLÁSHELY FEJLESZTÉSI  PÁLYÁZAT—
JÚLIUS 11-TŐL FELFÜGGESZTVE! 

A z  E g y es ü l e t  „ T é r s é g i 
szálláshelyek fejlesztése” című, 
VP6-19.2.1-54-9-19 kódszámú 
pályázati felhívása 2020. július 
11-től felfüggesztésre kerül, az 
erről szóló közlemény ITT 
olvasható. 

A felhívás alapján magánszemélyek,  
mikro-vállalkozások és civil 
szervezetek 50-60%-os támogatási 
intenzitás mellett max. 10 millió Ft 
támogatást igényelhetnek már 
működő szálláshelyek fejlesztésére 
vagy új szálláshelyek kialakítására. 

A támogatás  
 külső-belső felújítására, téliesítésére,  
 energetikai korszerűsítésére,  
 belső terek átalakítására, 

berendezések, bútorzat cseréjére, 
infrastruktúra fejlesztésére (pl. 
járdák, parkolók, kerítés, 
hulladéktárolás, közművek stb.), 
kiegészítő fejlesztésekre (pl. kerti 
kiülő, szalonnasütő, medence, stég, 
sporteszközök stb.),  

 marketing eszközök fejlesztésére 
(honlap, reklám stb.) és  

 egyéb járulékos feladatokra (pl. 
projekt előkészítés, képzés, 
projektmenedzsment, kötelező 
tájékoztatás és nyilvánosság) 
használható fel.   

Az esetleges újranyitásról szintén 
közleményben adunk tájékoztatást! 

ÚJRA FELSZENTELTÉK A MURONYI JANTYIK MÁTYÁS KÁPOLNÁT 

A Páduai Szent Antal Plébánia 2018-ban nyújtott be támogatási kérelmet 
a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett, Épített és 
táji természeti értékek megőrzését célzó komplex projektek támogatása c. 
pályázati felhívására, melynek keretében 2019-ben 5.232.824,- Ft-ot nyert 
el a Murony külterületén található Jantyik Mátyás Kápolna felújítására.  A 
támogatás a beruházás 85%-át fedezte, 15% önerőt a Plébánia biztosított a 
fejlesztéshez. A projekt kötelező részét képező közösségépítő program 
keretében a Kápolna újraszentelésére 2020. július 4-én került sor.  

A projekt megvalósításához ezúton is gratulálunk! 
És eddig tartott a hír; minden benne van, de mégsincs benne semmi… 

Most még nem tudom szavakkal leírni, milyen örömünnep 
volt szombaton Murony határában, ahol nem várt tömeg, 
kétszáz boldog ember vett részt a Páduai Szent Antal 
Plébánia által szervezett szentmisén és pikniken. Érkeztek 
zarándokok busszal és kerékpárral, szervezett 
csoportokban, ott voltak a környék régi tanyavilágában 
gyerekkorukat leélt családok idősei, akik még bújócskáztak 
is a Szűz Mária szobor mögött, az Ő leszármazottaik, helyiek 
és környékbeliek, elszármazottak egyaránt.  

Idén májusban már képekkel illusztrált hírek terjedtek arról, hogy az 1861-
ben Jantyik Mátyás és felesége, Kutyik Mária által építtetett, a maga 
nemében egyedülálló, de hosszú ideje rendkívül romos állapotban található 
történelmi és épített emlék megújult, ismét biztonsággal és kulturált 
körülmények között látogatható.   
Azonban ahogy a szavak, a képek sem képesek elbeszélni mindazt, 
amelynek révén ez megtörténhetett. A helyi közösség néhány oszlopos 
tagjában és az egyházközség vezetőjében még mindig volt erő, akarat és hit, 
hogy 9 év és 3 sikertelen pályázat után újra próbát tegyenek a LEADER 
programban. A várva várt siker 2019-ben megérkezett, és beindította a 
gépezetet. A Plébánia törekvését számtalan helyi vállalkozó és önkéntes 
segítette felajánlásával és munkájával, a tavaly ősz óta látható mozgolódás 
a környéken mesébe illő történéseket generált, melyek remélhetőleg 
bekerülnek a minden bizonnyal újra zarándokhellyé váló Kápolna jelenkori 
történetébe. Az épület körül a régi „dzsungel” helyén kialakított rendezett 
park a helyi aktivisták hozzájárulása, 
a rejtélyes módon előkerült míves 
kovácsoltvas kerítést szintén helyi 
vállalkozó újította fel és állította 
vissza eredeti helyére. A Kápolna 
felújítására 2015-ben indított 
adománygyűjtés összege is 
rendeltetési helyére került.  
Bátran jelentem ki, az összefogás és 
a szeretet projektje valósult meg! 

(A fotókat Szabó István készítette.)    

http://korosokvolgye.hu/P%C3%81LY%C3%81ZATI+FELH%C3%8DV%C3%81S+FELF%C3%9CGGESZT%C3%89S+-+K%C3%96ZLEM%C3%89NY-h628
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VIDÉKI ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 

„A kultúra abban a 
tudatban 

gyökerezik, hogy 
vannak dolgok, 

melyek nem 
haszonért valók,  

és mégis 
nélkülözhetetlenek.” 

 
/Zenta Maurina/ 

NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM 

Megjelent a Teleki László Alapítvány tájékoztatója a Népi Építészeti 
Program keretében igényelhető támogatásról. Figyelem! A tájékoztató nem 
minősül pályázati kiírásnak! Erre tekintettel a támogatási döntést nem 
szükséges indokolni, a döntéssel szemben kifogás és jogorvoslati lehetőség 
nem nyújtható be. 

A támogatás célja a Magyarország területén álló tájház népi építészeti emlékek veszélyelhárítását, 
állagmegóvását, valamint részleges vagy teljes helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő 
dokumentációk, kutatások elkészítése, valamint épületfelújítása és karbantartása. Kérelem csak 
olyan ingatlanok esetében fogadható be, amelyek tájház népi építészeti emléknek, egyedi védelem alatt 
álló épített örökségi elemnek, valamint tájház helyszínének együttesen tesznek eleget. 

A támogatás igénybevételére az egyedi védelem alatt álló tájház népi 
építészeti emlékek (magyar állampolgárságú) természetes és jogi személy  

 tulajdonosai,  
 vagyonkezelői és  
 használói jogosultak. 

A támogatás összege minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft lehet. 

A kérelmeket 2020. július 15. 17:00 óráig lehet benyújtani a Teleki 
László Alapítvány által üzemeltetett online felületen. 

További információ:  
e-mail: kapcsolat@nepiprogram.hu,  

valamint http://www.telekialapitvany.hu/wp-content/uploads/2020/06/
TLA_NEPI2020_3_TAJEKOZTATO_20200612.pdf 

MEGNYÍLT A FALUSI CIVIL ALAP! 

Megjelentek a Magyar Falu Program keretében kiírt pályázati 
felhívások a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez 
szükséges feltételek támogatására.  

A forrás ingatlanberuházásra, felújításra, gépjárműbeszerzésre, 
eszközbeszerzésre és programszervezésre fordítható. Egy pályázó 
egy pályázatot nyújthat be, egy pályázati kategóriára. 

A támogatás vissza nem térítendő,100%-os támogatási intenzitású, maximális összege 2 - 6 millió 
Ft. 

Pályázat benyújtására egyesületek és alapítványok jogosultak, melyek nyilvántartásba vétele 
legkésőbb 2019. december 31-ig megtörtént, rendelkeznek a 2018-as vagy 2019-es lezárt évről 
szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és székhelyük és 
működésük olyan magyarországi településen van, melynek lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti. 

A pályázatokat 2020. augusztus 7-én 12 óráig lehet benyújtani.  

Bővebb információ: a pályázati kiírás és az Útmutató letölthető a www.bgazrt.hu valamint 
a www.kormany.hu honlapról. 
A pályázattal kapcsolatban további információ a +36 1896 0630 telefonszámon, az fca@bgazrt.hu e
-mail címen, valamint a mindenkori Civil Információs Centrum címbirtokos szervezetektől 
kérhető. 

https://nepiprogram.hu/
http://kapcsolat@nepiprogram.hu%2C/
http://www.telekialapitvany.hu/wp-content/uploads/2020/06/TLA_NEPI2020_3_TAJEKOZTATO_20200612.pdf
http://www.telekialapitvany.hu/wp-content/uploads/2020/06/TLA_NEPI2020_3_TAJEKOZTATO_20200612.pdf
http://www.bgazrt.hu
http://www.kormany.hu
mailto:fca@bgazrt.hu
https://cic.egyensulyaeegyesulet.hu/
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ÚJ VP-S BERUHÁZÁSI PÁLYÁZATOK 

A nyáron megjelenő 

3 pályázat 

keretösszege  

85,5 milliárd Ft! 

A tárcavezető ismertette, hogy 50 milliárd forint értékben írnak ki a 
teljes állattenyésztési ágazatot felölelő felhívást a haszonállatokat 
tartóknak állattartó telepeik megújítására. Lehetőség nyílik az 
állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására 
szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá 
építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz 
kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül.  

30 milliárd forinttal támogatják az üveg és fóliaborítású 
növényházak építését és korszerűsítését, a zöldség-gyümölcs 
hűtőházi kapacitások, hűtőtárolók és zöldségtárolók építését, 
meglévő létesítmények bővítését, korszerűsítését, amely kiegészül a 
betakarítás utáni áruvá alakítást szolgáló válogatást, csomagolást 
szolgáló technológiák támogatásával. Ezzel is segíteni kívánják a 
folyamatos, egész évben rendelkezésre álló zöldség-gyümölcs ellátás 
alapvető feltételeinek megteremtését. Az elnyerhető támogatás 
maximális összege az eddigi 500 millió helyett 2 milliárd forint lesz.  

A tervek szerint az állattartó telepek korszerűsítésére irányuló pályázatot júliusban, a kertészeti 
ágazat fejlesztésére irányuló pályázatot augusztusban ismerhetik meg az érintettek - tette hozzá 
Nagy István. 

A pályázati felhívások és dokumentációk a Széchelyi2020 oldalon és a Magyar Államkincstár 
honlapján lesznek elérhetőek.  

(Forrás: kormany.hu) 

Nagy István agrárminiszter több új, a Vidékfejlesztési Program keretében hamarosan megjelenő 
pályázatra hívta fel a figyelmet az elmúlt hetekben, melyek azonban a célokat és konstrukciókat tekintve 
ismerősek lesznek a mezőgazdaságban és élelmiszer feldolgozásban érdekelt szereplők számára. 

A kistermelők termelési és értékesítési lehetőségeinek javítására még a nyáron 
jelentet meg a tárca egy 5,5 milliárd forint keretösszegű pályázatot, melyben a 
mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére 2,5 milliárd forint, a helyi 
termékértékesítő piacok és vásárterek támogatására 3 milliárd forint áll majd 
rendelkezésre.  
A kisüzemek fejlesztésére irányuló pályázat a legkisebb termelőknek nyújt segítséget 
mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozási tevékenységek fejlesztésére. A 15 ezer 
eurónak (5 192 700 forint) megfelelő támogatási összeg egyszeri és szabadon 
felhasználható.  

Azok a termelők pályázhatnak, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euró (1 038 540 millió forint) és 
maximum 6000 euró (2 077 080 millió forint) standard termelési értékkel 
rendelkeznek.  

A helyi termékértékesítő piacok és vásárterek fejlesztésére a 
vidéki önkormányzatoknak nyújtott támogatás maximuma 
százmillió forint lesz. Fedett és fedetlen tereket lehet 
létrehozni, vagy felújítani, a hozzájuk kapcsolódó 
infrastrukturális háttérrel.  

Az új mezőgazdasági beruházási pályázati csomag szintén a nyár folyamán, 
80 milliárd forint értékben kerül meghirdetésre a nagy hozzáadott értéket 
jelentő állattenyésztés és a kertészeti ágazat számára, a koronavírus-járvány 
agrárgazdasági hatásainak mérséklése és a versenyképesség növelése érdekében 
- közölte Nagy István agrárminiszter a Vírusválság: veszít vagy nyer a magyar 
agrárium? - Portfolió agrárium online konferencián.  

https://www.palyazat.gov.hu
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu
https://www.mvh.allamkincstar.gov.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 


