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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2014. NOVEMBER 

MEGÚJULT A TÓ KÖRÜLI SÉTÁNY KONDOROSON 

A kondorosi ICIRI PICIRI Alapít-
vány az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
Falumegújítás-és fejlesztés 
jogcíme keretében közel 14,5 
millió Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert a tó körüli 
sétány megújítására. 
 
 

Paluska Zoltán, az Alapítvány kuratóriumának elnöke a beruházás októ-
ber eleji ünnepélyes átadásán elmondta, a pályázati forrás segítségével 
több, mint 500 méter hosszan újították fel a tó körüli sétautat, padokat és 
szeméttárolókat is kihelyeztek, valamint fatelepítésre is sor került. E 
mellett kerékpáros pihenőhelyet is kialakítottak, és korszerűsítették a 
közeli nyilvános mosdó épületét is. Kiemelte, a helyi vállalkozások és 
magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően a tó körül 13 kandeláber 
is kihelyezésre került. 

A civil szervezet vezetője hozzátette, a projekt sikeres megvalósításában 
nagy szerepet vállalt a település Önkormányzata is, aki az előleg felvétel-
hez szükséges bankgaranciát biztosította a szervezet számára. 

Dankó Béla - akkor még polgármesterként - kiemelte, a sétány kialakítá-
sa talán a legkisebb volumenű, de kétségkívül a leglátványosabb beruhá-
zása a településnek. 
Emlékeztetett, az eredetileg záportározóként funkcionáló, de erősen 
elhanyagolt, náddal sűrűn benőtt tóból korábban több ezer köbméter 
iszapot termeltek ki. Ez a tereprendezés tette lehetővé az Alapítvány által 
tervezett fejlesztés megvalósítását, minek köszönhetően a terület a sza-
badidő hasznos és kellemes eltöltésére is alkalmassá vált. 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, köszöntő beszédében a 
megújult tér vidéki életminőségre gyakorolt hatását emelte ki. Hangsú-
lyozta, a helyben elérhető szolgáltatások mennyiségi és minőségi javulá-
sán túl a fejlesztés a turizmusra is jótékony hatással lehet.  
Paluska Zoltán zárásként összegezte a településen az EMVA támogatásá-
val az elmúlt években megvalósult beruházásokat. A listán az evangélikus 
és katolikus templom felújítása, az evangélikus temető ravatalozójának 
és kerítésének megújítása, két új játszótér és egy új futópálya kialakítása, 
több civil szervezetek által használt közösségi tér kiépítése, ill. vállalko-
zások eszköz és telephelyfejlesztése szerepelt.  

A város legújabb fejlesztését jelentő sétány ünnepélyes átadásán a szala-
got Máté Istvánné, az Iciri-Piciri Alapítvány alapítója, Fazekas Sándor, 
Dankó Béla és Vantara Gyula országgyűlési képviselő vágta át. 
 
Fotó: beol.hu 

EMVA KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2014.08.01—2014.12.31 

 

 

LEADER 
113/2014. (VII. 22.) MVH közlemény 

 
 
 
 
Vidéki örökség megőrzése 

118/2014. (VII.22.) MVH közlemény 
 

 

  
Mikro-vállalkozások létrehozása és 

fejlesztése 
116/2014. (VII.22.) MVH közlemény 

 

 
 
   

 
 

Falumegújítás-és fejlesztés 
115/2014. (VII.22.) MVH közlemény 

 

  

 

Turisztikai tevékenységek  
ösztönzése 

117/2014. (VII.22.) MVH közlemény 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk32014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk72014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk82014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014
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PÁLYÁZATI HÍREK 

Az OP-kal  

kapcsolatos  

észrevételeket  

az erre kialakított  

elektronikus  

felületen  

november 24-ig  

várják!  

Mikro-, Kis- és Kö-
zé p v á l l a l ko zá so k  
termelési kapacitá-
sainak bővítése  

Támogatás igényelhető a megjelölt 
iparágakban működő mikro-kis és kö-
zépvállalkozások eszköz-és gépparkjá-
nak,  valamint fejlett infrastruktúrával 
rendelkező telephelyeinek fejlesztésére, 
kialakítására. 

A forrás mezőgazdasági termékek előál-
lításához és elsődleges feldolgozásához 
nem használható fel! 

Igényelhető összeg: 10-100 millió Ft.  

Támogatás intenzitás: 50%  

Mikro-, Kis-, és Középvál-
l a l k o z á s o k  p i a c i  
megjelenésének támoga-
tása  
 

Támogatás igényelhető a vállalkozá-
sok külpiacra lépését elősegítő marke-
t i n g t e v é k e n y s é g e k r e  
(pl. idegen nyelvű honlap, piackuta-
tás), kiállításokon, vásárokon való 
megjelenésre, árubemutató szervezé-
sére, illetve a piaci versenyben való 
eredményes részvételhez szükséges 
tudás biztosítására (pl. tanácsadás, 
szabadalmaztatás stb.). 

Igényelhető összeg: 3-7,5 millió Ft.  
Támogatás intenzitás: 50%  

A rugalmas fogla-
koztatás elterjeszté-
se a konvergencia 
régiókban  
 

1. kör: a rugalmas/családbarát átvilágí-
tást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, 
melyek a vállalkozások átvilágítását 
ingyenesen elvégzik, és számukra át-
szervezési tervet készítenek.  
2. kör: az átvilágított vállalkozások 
támogatást igényelhetnek az átszerve-
zési terv alapján a rugalmas foglalkozta-
tást elősegítő szervezeti, személyügyi és 
egyéb intézkedések megvalósítására. 
 
Igényelhető összeg: 50-350 millió Ft.  
 
Támogatás intenzitás: 100%  

Fiatalok  
vállalkozóvá  
válásának  
támogatása  
 

1. kör: üzleti készségfejlesztésben ta-
pasztalt és megfelelő referenciákkal 
rendelkező szervezet(ek) a vállalkozás-
indítással, vállalkozás-fejlesztéssel 
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, 
a fiatalok kompetencia-képzését, általá-
nos és speciális képzését, az üzleti 
tervek elkészítésének támogatását, és 
mentorálást biztosítják.  
2. kör: az életképes, elfogadott üzleti 
tervvel rendelkező fiatalok pénzbeli 
támogatást kaphatnak üzleti tervük 
megvalósítására.  

Támogatás intenzitás: 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázatok benyújtási 
határideje 2014. december 
31. 

A támogatás formája vissza 
nem térítendő. 

A pályázati dokumentációk 
a következő linken keresztül 
érhetőek el: http://
palyazat.gov.hu/content/57 

Információ a Széchenyi 
2020 ügyfélszolgálaton 
k é r h e t ő , a  
06-40-638-638-as telefon-
számon.  

A 2014-2020-as uniós programozási időszakhoz kapcsolódó források felhasználásának irányait meghatározó 

operatív programok elkészítése a végéhez közelít.  

A tervezési dokumentumok 2014. november 7-én történő közzétételével megkezdődött a programok újabb, 

egyben utolsó körben történő nyílt partnerségi egyeztetése.  

A programdokumentumok legújabb változatai a Széchenyi 2020 fejlesztési program honlapján, az alábbi linken 
érhetőek el: http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese 
Az operatív programokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 2014. november 24-ig várják, a beérkező 

véleményeket egyszerre fogják megválaszolni, és azok a honlapon mindenki számára megismerhetőek lesznek.  

BEADHATÓAK A PROJEKTÖTLETEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS  
INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM ELSŐ PÁLYÁZATI KIÍRÁSAIRA 

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 

http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/?tkod=50691408#
http://palyker.fair.gov.hu/#
http://palyker.fair.gov.hu/#
http://palyker.fair.gov.hu/#
http://palyker.fair.gov.hu/#
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EGYESÜLETI HÍREK 

Az Egyesület  

Elnöksége  

november 24-én  

tartja  

évzáró ülését 

F E L H Í V Á S  H E L Y I  T E R M E L Ő K N E K 
 
Csanádapáca külterületén (hrsz.: 0101/6) hamaro-
san befejeződik egy Agroturisztikai Szolgáltatóház 
kialakítása. 

Az épület egy állandó és egy időszakos kiállításnak 
fog otthont adni, melynek látogatása az év minden 
napján díjmentesen biztosított. Az egyik kiállítás a 
Békés Megyében élő helyi termelőket, illetve az 
általuk készített termékeket prezentálja, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy segítse a helyi termékek 
piacra jutását.  Ezért, mint szélesebb nyilvánosság 
előtti megjelenési lehetőséget, ajánljuk minden 
érdekeltnek a kiállítást.  

A megjelenés díjtalan, annak időtartamát a termelő szabja meg, és csak a 
termékek bemutatását teszi lehetővé. A kiállított termékekről a szervezők 
természetesen átadás-átvételi nyilatkozatot készítenek. 

Az Agroturisztikai Szolgáltatóház nyitó rendezvényének tervezett dátuma:  
2014. december 12. 10-órától 20-óráig. 

További információ kérhető:  
Opitzerné Tóth Zsanett,  
mobil: 0630/797-4160, 0630/259-0482,  
e-mail: zsanett.toth.008@gmail.com 

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY 
 
Az Egyesület koordinálásával meg-
valósuló, „A Körösök vízi túraútvo-
nalainak infrastrukturális fejlesz-
tése” c. LEADER térségek közötti 
együttműködési projekt valameny-
nyi részprojektje megvalósul hete-
ken belül. 
Ez alkalomból az Egyesület  
december 12-én projektzáró ren-
dezvényt szervez, melynek kereté-
ben sor kerül az újonnan kialakított 
szarvasi pihenőpont átadására 
(lásd a fotón), valamint az Egyesü-
let által készíttetett információs 
térképek „leleplezésére” is. 

HOGYAN TOVÁBB 2014-2020-ban? 
 
2014. november 5-én megjelent a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI.5.) kormányrendelet, mely az új 7 éves ciklus minden pályázatára, 
a pályázati rendszerben érintett ügyfélre, közreműködő szervezetre és intéz-
ményre érvényes szabályokat állapít meg. 

A jogszabály értelmében az új helyi akciócsoportok kiválasztására két fordu-
lós pályázat keretében kerül sor. Az Irányító Hatóság elsőként regisztrációs 
felhívást tesz közzé, majd a regisztrációs kérelmek alapján nyilvántartásba vett 
helyi akciócsoportok számára felhívást jelentet meg a helyi fejlesztési stratégia 
megalkotására.  
A megvalósítható helyi fejlesztési stratégiákat az Irányító Hatóság ún. standard 
(pontozásos) eljárásban választja ki. A kiválasztott helyi akciócsoportok a straté-
giájuk keretében a következő években meghirdetendő pályázati felhívásaikat 
önállóan készíthetik el, az ezzel járó operatív feladatokra az elnyert forrás legfel-
jebb 10%-át fordíthatják. 

A részletek (a felhívások közzétételének várható időpontja, pontozási 
szempontok stb.) egyelőre nem ismertek, bízunk benne, a 2014. december 
10-re tervezett fejlesztéspolitikai napon többet megtudhatunk! 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület addig is folyamatosan ellátja a 2007-
2013 programozási időszak kapcsán felmerült feladatait, melyek finanszírozására 
egy nemrég megjelent jogszabály módosítás értelmében 2015. június 30-ig 
vehet igénybe működési támogatást. 

Az Egyesület Elnöksége a 2015. év szakmai munkatervének és költségvetési 
koncepciójának megtárgyalása, valamint az elmúlt időszakban beérkezett tagfel-
vételi kérelmek elbírálása és a munkaszervezet-vezető megbízása céljából 2014. 
november 24-én tart ülést. 
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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 

ZÖLDÜLJ! FORDULJ!  

Szemléletformáló kiállítás a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban 2014. november 24. és 
28. között 9.00-tól 18.00-ig. 

Bővebb info: www.korosoknaturpark.hu 


