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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2012. OKTÓBER 

NOVEMBER 15-IG NYÚJTHATÓAK BE A FALUMEGÚJÍTÁST ÉS VIDÉKI        
ÖRÖKSÉGMEGŐRZÉST CÉLZÓ PÁLYÁZATOK 

A részletes feltételeket a falumegújítás jogcím esetében a 102/2012. 
(X.1.) VM rendelet és a 156/2012. (X.5.) valamint 162/2012. (X.19.) 
MVH közlemények tartalmazzák. 

A vidéki örökség megőrzés jogcím kapcsán a 103/2012. (X.1.) VM rende-
let és a 155/2012. (X.5.) MVH közlemény az irányadó. 

A közel 250 millió Ft keretösszegre a kistelepülések önkormányzatai, 
önkormányzati társulásai, civil szervezetei és egyházai kül-és belterületen 
egyaránt pályázhatnak, városaink esetében kizárólag a külterületen meg-
valósuló beruházások támogathatóak. 

A falumegújítás intézkedés keretében település-
központok (helyi vagy országos védelem alatt 
nem álló épületek, közterek, zöldfelületek, parkok) 
megújítására, játszóterek, kültéri sportpályák 
és helyi piacok kialakítására igényelhető for-
rás.  

A vidéki örökség megőrzése intézkedés célterüle-
tein keresztül helyi vagy országos védelem alatt 
álló épületek felújítására és funkcionális hasz-

nosítására, a 
természeti és 
történelmi tájkép 
állapotának javítására, rehabilitációjá-
ra, ezekkel összefüggésben pedig a helyi 
identitás fejlesztését és megőrzését, a 
környezeti tudatosságot elősegítő 
intézkedések megvalósítására lehet 
kérelmet benyújtani.  

A támogatás mértéke alapesetben az összes elszámolható kiadás 100%-
a. Kivételt képez ez alól a helyi piacok kialakítása célterület, ahol maxi-
mum 80-85%-os, illetve a magánszemély tulajdonában álló ingatlanra 
vonatkozó fejlesztés, mely esetben maximum 70%-os támogatási intenzi-
t á s  é r h e t ő  e l .  
Költségvetési szervek esetében a támogatási intenzitás számításának 
alapja a nettó elszámolható kiadás összege.  

Egy kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás, különböző 
keretösszegek szerint, de az összesen kérelmezett forrás a falumegújí-
tás jogcímre benyújtott projektek esetében legfeljebb 25 millió Ft, a 
vidéki örökség megőrzés jogcím esetében legfeljebb 35 millió Ft 
lehet.   

KÉRJÜK A TISZTELT PÁLYÁZÓKAT, A SIKERES KÉRELMEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN FORDULJANAK BIZALOMMAL A MUNKASZERVEZET                 
MUNKATÁRSAIHOZ! 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
 

Formanyomtatványok (főlap, építés 

esetén építési A, B és C betétlap, gépbe-
szerzés esetén gépbetétlap, eszközbe-
szerzés esetén árajánlatos tétel beje-
lentő lap, közzétételi kérelem, nyilatko-
zat összeférhetetlenségről, nyilatkozat 
közbeszerzési kötelezettségről); 

Önkormányzat esetén jegyzőkönyvi 

kivonat; 

Non-profit szervezet esetén 30 napnál 

nem régebbi bírósági kivonat; 

Egyház esetén nyilvántartásba vételt, 

egyházi jogi személyiséget tanúsító 
okirat; 

30 napnál nem régebbi térképmásolat,  

ha az ingatlan nem saját tulajdon, 
használati jogot igazoló okirat és 
megállapodás; 

Pontozáshoz kapcsolódó dokumentu-

mok; 

De minimis nyilatkozat (főlapon törté-

nő adatmegadással); 

Pénzügyi terv; 

5 millió Ft támogatás fölött működte-

tési és fenntarthatósági terv és mellék-
letei; 

2 db, az előírt formai kritériumoknak 

minden tekintetben megfelelő áraján-
lat, ha a referencia ár nem állapítható 
meg; 

Árajánlatos tételekhez kapcsolódóan 

részletes műszaki leírás; 

Építés esetén az ügyfél nevére szóló, a 

tervezői kamarai névjegyzékben 
szereplő tervező által készített és 
aláírt építési tervdokumentáció és 
műszaki leírás, valamint jogerős építési 
engedély, vagy igazolás az engedélye-
zési eljárás megindításáról (ha a beru-
házás építési engedély köteles) vagy 
igazolás arról, hogy a beruházás nem 
engedély köteles. 
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AKADÉMIA A MAGYAR VIDÉKÉRT 

 
 

A 2014-2020-as időszak 

kulcsfogalmai  

az innováció és a 

klíma és környezet,  

a stratégiai tervezés alapelve 

pedig az 

integrált területalapú  

fejlesztés. 

VIDÉKAKADÉMIA - 2012 

A mezőtúri Gál Ferenc Főiskola adott otthont 2012. október 16. és 18. 
között a Vidék Akadémia a vidék jövőjéért – stratégiai irányok a      2014
-2020 közötti időszakra című rendezvénynek. A három napos találko-
zón széles körű egyeztetés indult a vidék helyzetéről és kilátásairól. 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) és a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat (MNVH) által szervezett rendezvény a vidék- és területfejlesztők, a 
helyi stratégiai tervezők és az önkormányzati szakemberek három napos 
találkozója volt. 

Az esemény sikerét mutatja a számos előadó, neves szakember megjelenése 
és az élénk eszmecseréknek teret biztosító szakmai kerekasztal beszélgeté-
sek, illetve a három nap alatt megjelent látogatók száma is. 
A rendezvény fő témája a „Tervezés, módszertan, hálózatépítés a ma-
gyar vidéken” volt és átfogóan a vidékfejlesztés, a helyi gazdaságfejlesztés, 
a szociális-társadalmi kohézió, a fenntarthatóság és a közösségfejlesztés 
aktuális kérdéseire fókuszált. 

A Vidék Akadémia résztvevőit Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármestere 
köszöntötte, majd a rendezvényt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
nyitotta meg. A helyszínnel kapcsolatban így fogalmazott a szaktárca vezető: 
„beszédes hely a Vidék Akadémia első rendezvényének otthont adó nagyhí-
rű mezőtúri mezőgazdasági főiskola épülete. Nem a konferenciaközpontok 
kényelmével hívja az embert, hanem ugyanarra a küzdelemre szólítja, amit 
a vidéken élő családok, a gazdák nap nap után vívnak. Szerte az országban 
vannak ilyen épületek, tangazdaságok, amelyek arra várnak, hogy újra 
megteljenek élettel, oktatókkal, diákokkal, gyakorlati és elméleti tu-
dással.”  

Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár nyitó előadásában 
a 2014-20-as tervezési időszakra készülő Vidékfejlesztési Terv stratégiai 
irányairól számolt be. Visszatekintve az elmúlt évekre így fogalmazott: „az 
elmúlt néhány évben a kultúrára legtöbbet a Vidékfejlesztési Minisztérium 
költött az ötezer főnél kisebb településeken. Magasan a legtöbbet.” A helyet-
tes államtitkár hozzátette: nemcsak a LEADER programokon keresztül, 
hanem az úgynevezett IKSZT-k kialakításában is sokat költöttek kultúrára. A 
céljuk – mint mondta – ezeknek a sikeres programoknak a folytatása a jövő-
ben.  

Csatári Bálint, az MNVH elnöke a hálózatok vidékfejlesztésben betöltött 
szerepének fontosságát mutatta be előadásában, valamint kérdéseket tett 
fel annak érdekében, hogy meghatározza a legfőbb tervezési irányokat. 

G. Fekete Éva, az MNVH Tanácsának tagja, tanszékvezető egyetemi docens 
a vidékfejlesztés innovatív módszereinek bemutatása során érdekes 
adatokat és összefüggéseket tárt fel a társadalmi jólét és a közösségek 
szerepe között. 

Gelencsér Géza, a Magyar Vidék Szövetég elnöke a helyi fejlesztések mód-
szertanában megjelenő új uniós irányt, az úgynevezett „közösségek által 
irányított helyi fejlesztések”-et (CLLD- community lead local 
development) mutatta be, és rávilágított az elmúlt tervezési időszakban 
előfordult legmarkánsabb hibákra is. 
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A szociális földprogramok 

és  

közmunkaprogramok 

társadalmi haszna  

a szemléletformálásban 

van! 

AKADÉMIA A MAGYAR VIDÉKÉRT 

A nyitó plenáris előadások után pódiumbeszélgetésekkel folytatódott a 
Vidék Akadémia első napja.  
Szociális problémákról, a társadalmi kohézióról és a közfoglalkoztatás-
ról beszélgetett Dombovári Edina, Nagybárkány polgármestere, Sze-
keres Pál sportért felelős helyettes államtitkár, Sipos Gyula és Susz-
ter Zsolt, a Belügyminisztérium szakmai főtanácsadói valamint Kiss-
Rigó László megyéspüspök.  

Több olyan településvezető is részt vett a beszélgetéseken, akik a ne-
héz társadalmi kihívásokra – munkanélküliség, elvándorlás – olyan 
innovatív megoldásokat vezettek be, amelyek hosszú távon is biztosít-
ják a helyi lakosok helyi megélhetését, életminőségük javulását. Nagy-
bárkány polgármestere kijelentette: „együtt élni a roma lakosokkal 
igenis lehet! Az elmúlt egy évben ezt bebizonyítottuk.” A településveze-
tő elmondta, hogy hetente két órát szemléletformálással tölt, hogy 
megértesse a lakossággal, a Start Munkaprogramot sikerrel kell elvé-
gezni, hiszen a saját lehetőségeiket vágnák el, ha nem így tennének.  

„2010-ben indítottuk útjára azt a progra-
mot, amely közvetlenül 25 ember, 25 csa-
lád jövőjét, közvetve pedig az egész falu 
életét megváltoztatta: 28 millió forintot 
nyertünk arra, hogy megtanuljuk és meghono-
sítsuk Hernádszentandráson a biogazdálko-
dást. Általa visszatértünk ahhoz az életformá-
hoz, amely a térség egészének boldogulását 
jelentette évszázadokon keresztül.” – írja be-

harangozójában Üveges Gábor, Hernádszentandrás polgármestere, aki  

VIDÉKAKADÉMIA - 2012 

a helyi, kis területen megvalósuló, ugyanakkor kiemelkedően magas minőségű biozöldség- és gyümölcs-
termesztést, és az ehhez kapcsolódó feldolgozást mutatta be előadásában. 
 
A rendezvényt Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős helyettes államtitkár előadása zárta. A szimpózi-
umon tartott záróbeszédében a civil szervezeteknek a vidékfejlesz-
tésben betöltött fontos szerepét emelte ki. A helyettes államtitkár 
beszédében hangsúlyozta: a magyar civil szektor jelenleg is nélkü-
lözhetetlen szerepet tölt be a közszolgáltatások ellátásában, a kü-
lönböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének és az életminő-
ség elemeinek biztosításában, valamint a közéleti értékek fejleszté-
sében. A civil szervezetek elsősorban vidéken, és a kisebb tele-
püléseken rengeteg közszolgálati feladatot vállalnak magukra, 
ezért vidékpolitikai érdek a civil szervezetek működésének 
segítése és a vidékfejlesztési feladatokba való bevonása. A helyi közösségekben működő civil szer-
vezetek a vidéki térségek fontos központjai lehetnek, amelyek a közvetlen és tágabb környezetük lakos-
ságát is képesek aktivizálni. Így a civil szervezetek egyben a Nemzeti Vidékstratégia egyik fő célcsoport-
ját is alkotják.  
 
(Forrás: umvp.eu) 
 
A konferencián elhangzott előadások a www.umvp.eu weboldalról letölthetőek. 
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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 

ÜGYFÉLFOGADÁS: 

Hétfő:        8.00—16.00 

Kedd:        8.00—16.00 

Szerda:        8.00—16.00 

Csütörtök:        8.00—18.00 

     (16 órától előzetes 

LEGFRISEBB 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

KKV-K TELEPHELYFEJLESZTÉSE 
 
A legutóbbi lezárt, teljes üzleti évben legalább 1 
fő statisztikai átlaglétszámban foglalkoztató 
mikro-kis és középvállalkozások legalább 10 
millió, legfeljebb 100 millió forintot igényel-
hetnek telephely fejlesztésre. 

A támogatás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bőví-
tését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növe-
lését kívánja elősegíteni, a versenyképesség megőrzése és fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtar-
tása, javítása mellett. 
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: 
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgé-
pészeti beruházások végrehajtása. 
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsí-
tése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.  

A támogatás mértéke a projekt elszámolható kiadásainak 50%-a.  

A pályázatokat 2012. november 26-ig kell benyújtani. 

Bővebb információ és részletes pályázati kiírás a www.nfu.hu weboldal „Pályázatok” menüpontjából érhető 
el. 

MEGALAKULT A HUNGARIKUM BIZOTTSÁG 

 
Megtartotta alakuló ülését a Hungarikum Bizottság Budapesten, a Vidékfej-
lesztési Minisztériumban. 

A tizenöt tagú testületet a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
idén tavasszal - a VM által kidolgozott -, az Országgyűlés által  elfogadott 
hungarikumtörvény hívta életre - emlékeztetett Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter, a bizottság elnöke újságírók előtt a Vidékfejlesztési Minisztéri-
umban, a bizottság alakuló ülése előtt. 
 
Hozzátette: nemzetstratégiailag a magyar érdekek szempontjából az értékőrzés, az értékek védelme és gya-
rapítása kiemelten fontos. A hungarikumtörvény magában foglalja a magyarság csúcsteljesítményeit, 
azokat az értékeket, amelyeket tizenegy évszázad óta az ország határain belül és kívül felhalmozott. 
A Hungarikum Bizottság pedig összefogja azt a tevékenységet, amelynek eredményeként  a Magyar Értéktár 
felállíthatóvá vált, és a Hungarikumok Jegyzéke teljessé válhat - közölte Fazekas Sándor. Utalt arra: jelenleg 
is vannak olyan hungarikumok, amelyek a nemzetközi jogi védelemnek köszönhetően lajstromba foglalható-
ak. Példaként hozta: a táncház-mozgalmat, a Budai Várat, a Tokaji Borvidéket, a Hortobágyot, a csabai kol-
bászt, a gönci barackpálinkát, illetve a szőregi rózsatövet. Hozzáfűzte: a hungarikumok sorát gyarapíthatják 
szellemi alkotások - például élelmiszer-feldolgozási megoldások - is. Ilyen a pozsonyi kifli, amely a közel-
múltban kapott eredetvédelmet, amelynek köszönhetően hungarikumnak minősül. 
 
Az MTI kérdésére a miniszter közölte: a Hungarikum Bizottság működéséhez a feltételeket a VM biztosítja. 
Erre a célra 500 millió forint áll rendelkezésre. 
 
(Forrás: MTI) 


