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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XI. ÉVFOLYAM  8. SZÁM 2020.  AUGUSZTUS 

KÖZGYŰLÉS 
 

A Körösök Völgye 
Vidékfejlesztési Egyesület 
s z o k á s o s  m á j u s i 
Közgyűlése a koronavírus 
járvány megfékezése 
érdekében bevezetett 
korlátozó intézkedések 
miatt elmaradt.  

Az ülés pótlására 
rendhagyó időpontban 
és helyszínen kerül sor! 

A Közgyűlés időpontja 
2020. szeptember 9. 
(szerda), du. 16 óra, 
h e l y s z í n e  a 
békésszentandrási Szent 
Erzsébet Rendezvényház 
(5561 Békésszentandrás, 
Szent Erzsébet u. 18.). 

A Közgyűlés részletes 
programját és napirendjét 
tartalmazó meghívó ITT 
letölthető. 

Kérjük az Egyesület 
Tagjait, hogy részvételi 
szándékukat és/vagy 
távolmaradásukat a 
meghívóban jelzett 
módon és határidőben 
jelezzék! 

NYÍLT NAPOT TARTOTTAK A SZARVASI KUTYAMENHELYEN 
 
Július 25-én szombaton nyílt napra várta tagjait és segítő 
önkénteseit, valamint az érdeklődőket a Szarvas Kóbor és 
Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület.   

A program apropóját a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Egyesület LEADER Programja keretében támogatott pályázat 
sikeres megvalósítása adta.  

Az Állatvédő Egyesület 2019-ben 
mintegy 4,7 millió Ft támogatást 
nyert a szarvasi gyepmeseri telep 
fejlesztésére, a forrást teljes 
egészében egy új, korszerű, 16 
férőhelyes kutyakennel kialakítására 
fordították.  

A pályázat a beruházás költségeinek 85%-át fedezte, az Egyesület 
a helyi önkormányzat segítségével további 15% önerőt 
biztosított az építkezéshez. Az új kennel sor a kutyusok 
komfortosabb és biztonságosabb elhelyezését is szolgálja és a 
gondozók munkáját is megkönnyíti, hiszen így az állatok etetése, 
tisztántartása is könnyebbé válik.  

A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Egyesület jelenleg 
közel 50 gazdira váró kutyusról gondoskodik!  

Róluk bővebben az 
E g y e s ü l e t 
weboldalán vagy 
Facebook oldalán 
olvashatnak. 

Adományokat a 
Szarvas, Berényi út 
169/1. szám alatti 
t e l e p h e l y r e 
juttathatnak el 

vagy a 10408131-
5 0 5 2 6 6 8 3 -
66541001 számú 
bankszámlszámra 
utalhatnak.  

http://szkek.eu/
https://hu-hu.facebook.com/szarvas.dogs
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FOLYAMATOSAN JELENTKEZHETNEK A TERMELŐK A 

KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT C. DIGITÁLIS KIADVÁNYBA 

 

A  

Körös Völgyi Kirakat 

ITT 

megtekinthető! 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2015-ben elkészült 
és 2019-ben frissített KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT c. online 
kiadványába folyamatosan jelentkezhetnek az érdeklődők. 

A katalógusban az illetékességi területünkhöz tartozó 20 település  
élelmiszeripari és kézműipari termékeinek, illetve e termékek 
előállítóinak biztosítunk megjelenési lehetőséget. (A kiadványban már 
szereplő termelők adatlapjainak módosítása—fényképek cseréje, 
elérhetőségek, terméklisták aktualizálása stb.— szintén folyamatosan 
biztosított.) 

Jelentkezhetnek:  

 őstermelők, kistermelők, családi gazdálkodók,  
 egyéni vállalkozások,  
 társas vállalkozások, szövetkezetek,  
 non-profit szervezetek, akik  

élelmiszeripari és/vagy kézműipari terméket állítanak elő, az 
alábbi kategóriák valamelyikében: 

 méhészeti termékek 
 gyümölcsből készült termékek (pl. lekvár, szörp stb.) 
 gyógynövényekből készült termékek 
 zöldségből készült termékek (pl. savanyúság stb.) 
 szeszes ital (pl. pálinka, sör, bor) 
 füstölt áru (pl. kolbászok, szalámik stb.) 

 tejtermékek (pl. sajtok stb.) 
 olajok, sűrítmények 
 szárazáruk (pl. száraztészta), édességek 
 kézműipari termékek (pl. textiláru, kerámia, famunka stb.). 

A kiadványban történő megjelenés ingyenes!   

(Már meglévő termelői adatlapok aktualizálása esetén továbbá megállapodás sem szükséges, 
elegendő a módosításra vonatkozó jelentkezési lapot benyújtani.) 

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://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
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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AKTUÁLIS 

A pályázati 

dokumentációk a  

SZÉCHENYI2020 

oldalon  

elérhetőek.   

SZEPTEMBER 14-IG NYÚJTHATÓAK BE TÁMOGATÁSI KÉRELMEK 
 
Magyarország területén álló népi építészeti emlékek  
− veszélyelhárítását,  
− állagmegóvását, valamint  
− részleges vagy teljes helyreállítását  
megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások 
elkészítéséhez, valamint épületfelújítási és karbantartó 
tevékenységekhez igényelhető min. 500 ezer Ft, maximum 20 millió Ft támogatás. A 
támogatási intenzitás a pályázó státuszától függően 50-80% is lehet. 

Népi építészeti emléknek minősül a parasztság életformájából adódó, azt szolgáló, a 20. század 
közepéig egykori falvakban, falusi környezetben épült lakóházak, gazdasági épületek, 
kismesterségek műhelyei és a falusi közösségek építményei (pl. malom, csárda, tanítói/lelkészi 
lak, tűzoltószertár, szakrális kisemlékek) valamint a közhiteles műemléki hatósági 
nyilvántartásban egyedi műemlékként nyilvántartott örökségi elem, vagy helyi 
önkormányzati rendeletben 2019. december 31-ig jogerősen megállapított helyi egyedi védelem 
alatt álló építészeti emlék.  

Támogatás igénylésre a népi építészeti emlékek (magyar állampolgárságú) természetes és jogi 
személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói jogosultak. 

Bővebb információ regisztrációt követően a támogatáskezelő Teleki László Alapítvány 
weboldalán érhető el. 

ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN 

Az Agrárminisztérium korábbi tájékoztatásának megfelelően 
augusztusban két újabb pályázati felhívás is meghirdetésre került a 
Vidékfejlesztési Program keretében,  melyek azonban a célokat és 
konstrukciókat tekintve ismerősek lehetnek a mezőgazdaságban és 

élelmiszer feldolgozásban érdekelt szereplők számára. 

A VP2-4.1.1-20 kódszámú, Állattartó telepek fejlesztésének támogatása c. pályázat alapján 
lehetőség van 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. 

A VP2-4.1.3-20 kódszámú, Kertészeti üzemek korszerűsítése c. 
pályázat alapján üveg és fóliaborítású növényházak építésére és 
korszerűsítésére, a zöldség-gyümölcs hűtőházi kapacitások, hűtőtárolók 
és zöldségtárolók építésére, meglévő létesítmények bővítésére, 
korszerűsítésére igényelhető támogatás, amely kiegészül a betakarítás 
utáni áruvá alakítást szolgáló válogatást, csomagolást szolgáló 
technológiák támogatásával.  

Napokon belül várható a kistermelők termelési és értékesítési 
lehetőségeinek javítását célzó pályázat. 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.   

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
https://nepiprogram.hu/
https://nepiprogram.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 


