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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VI. ÉVFOLYAM 10-11. SZÁM 2015.  OKTÓBER - NOVEMBER 

MÁTÓL LEHET BENYÚJTANI A HUNGARIKUM PÁLYÁZATOKAT! 
 

A hazai és a külhoni 
értékgyűjtés tá mogátá sá rá, 
válámint á kihaló félben lévő 
hagyományos népi 
mesterségek tovább 
örökítésére irá nyul áz idei 
hungárikum pá lyá zát.   

A ke t pá lyá zátrá 110 millio  
forint á ll rendelkeze sre, 
november 16. és decemberben 15. között lehet a 
támogatásra jelentkezni, á tá mogátott projektet 2016. 
áugusztus 31-e ig kell megválo sí táni, jelentős forrásigény 
esetén a beadást a kiíró felfüggesztheti.  

Az idei e v á hungárikumok kiteljesede se nek e ve: 2015-ben á 
hungárikumok gyu jte se 12 elemmel, 42-ro l 54-re, á kiemelt 
nemzeti e rte keket tártálmázo  mágyár e rte ktá r elemeinek szá má 
107-ro l 127-re bo vu lt, tová bbá  mind á 19 megye ben megálákult 
á megyei e rte ktá r e s 532 telepu le sen helyi e rte ktá rát hozták 
le tre.  

A pá lyá záton belu l  100 millio  forint keretet hátá rozták meg á 
telepu le si e s megyei o nkormá nyzátoknák, illetve áz e rte ktá r 
bizottsá got mu ko dteto  szervezeteknek á hátá ron tu li mágyár 
láktá telepu le sekkel egyu ttmu ko de sben megválo sulo  házái e s 
ku lhoni e rte kgyu jte sre, ku lhoni e rte ktá rák le trehozá sá rá, á 
tápásztálátok á tádá sá rá, á nemzeti e rte kek ne pszeru sí te se re. A 
pá lyá zát elbí rá lá sákor elo nyt e lvez á megle vo  testve r-telepu le si 
viszony. 

A kihálo bán le vo  ne pi mesterse gek á tádá sá rá 10 millio  forint 
keret á ll rendelkeze sre, olyán civil szervezetek pá lyá zhátnák, 
ámelyek álápí to  okirátá bán, álápszábá lybán szerepel á ke zmu ves 
hágyomá nyok mego rze se nek feládátá. 
Mindke t pá lyá zátná l 1 millió és 3 millió forint közötti 
támogatást lehet nyerni. 

Forrás: kormany.hu 

A pá lyá záti dokumentá cio  áz álá bbi linkre káttntvá e rheto  el. 

hungárikum.nákvi.hu/ápp/hungárikum/index_máin1.php 

 

HATÁRIDŐ VÁLTOZÁSOK 
 
A ko zelmu ltbán to bb 
jogszábá ly vá ltozá s is 
e letbe le pett!  
 
Az egyik fontos 
mo dosí tá s, hogy á 
nyertes 
fellebbezéseket 
követően idén május  
31-e után jóváhagyó döntést 
kapott projekteket legkésőbb 
2015. november 13-ig kell 
megvalósítani, s ugyánezen 
nápig kell benyu jtáni áz utolso  
kifizete si ke relmeket is. 
Jelento s vá ltozá s tová bbá , hogy 
ámennyiben áz u gyfe l áz e pí te si 
beruhá zá sok esete n szu kse ges 
egyes dokumentumokát vágy 
egye b elo í rt irátokát (pl. jogero s 
hászná látbáve teli engede ly, 
u zemeltete si engede ly, 4 
nápráforgo s vágy 3 pátko s 
mino sí te s) 2015. szeptember  
30-ig nem tudtá benyu jtáni, 
ke relme ro l á hiá nyzo  ádátokto l 
fu ggetlenu l do nt á kifizeto  
u gyno kse g. Amennyiben 
ke relme re helyt ádo , vágy re szben 
helyt ádo  hátá rozát szu letik, a 
hiányzó iratok benyújtására a 
jóváhagyó döntést követő 6 
hónapon belül van még 
lehetősége.  
 
A mo dosulo  rendelkeze sek 
pontos szo vege á Mágyár Ko zlo ny 
165. szá má bán megjelent 
48/2015. (XI.2.) MvM 
rendeletben olvásháto . 

http://hungarikum.nakvi.hu/app/hungarikum/index_main1.php
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ELISMERÉSEK ÁTADÁSÁVAL ZÁRTA 2007-13-AS LEADER 

PROGRAMJÁT AZ EGYESÜLET 

 

 

A programzárón  

49 személy, ill. 

szervezet  

részesült 

elismerésben 

Az elno k emle keztetett, 2007-ben 18 település o nkormá nyzátái, civil 
szervezetei e s vá llálkozá sái o sszefogá sá vál álákult meg áz Akcio csoport 
á ce lbo l, hogy á helyi kezdeme nyeze seknek keretet ádo  LEADER 
Prográm segí tse ge vel megválo sí thássá sájá t fejleszte si elke pzele seit. 

A helyi szereplo k á ltál kidolgozott Stráte giá fejleszte si forrá sáinák 
felhászná lá sá vál  176 db projekt 
összesen több mint 2,6 milliárd 
forint támogatással közel 4,5 
milliárd forint értékű 
beruházást valósított meg.  

Mint mondtá, á Csoport korá t 
megelo zve á tá mogátá sok to bb 
mint 70%-á t gázdásá gfejleszte sre 
hászná ltá fel. 

A szá mszeru sí theto  eredme nyeket ismertetve Hodá lik Pá l kiemelte, áz Egyesu let á ltál sze tosztott 
tá mogátá s re ve n a térségben 110 új munkahely és 258 új szállás férőhely jött létre. A nyertes 
projektek ko zo tt á beruhá zá sok mellett szákmái e s kulturá lis rendezve nyek, tre ningek, márketing 
ákcio k is megválo sulták.  

A Prográm ádminisztrá cio s, koordiná cio s e s kommuniká cio s feládátáit ellá to  Egyesu let sájá t 
vá llálá sái ko zu l áz elno k á nágy sikeru  tánulmá nyutákát, á te rse g helyi terme keit ne pszeru sí to  
kiádvá nyt, á ví zi turizmus felte teleit jáví to  te rse gek ko zo tti egyu ttmu ko de si projekteket e s á 
nemzetko zi egyu ttmu ko de si pá lyá zát kerete ben elke szu lt imá zs filmet emelte ki.  

A szervezet vezetője beszédében a tagok, partnerek és 
ügyfelek alkotta Közösség érdemeit is méltatta. Mint 
mondta, az elért eredmények közös sikerek, hisz az 
Akciócsoport tagjainak áldozatos munkája révén vált 
lehetővé a Programban való részvétel, míg a pályázók 
voltak azok, akik a papírra vetett elképzeléseket a 
gyakorlatban életre keltették. 

Hangsúlyozta ugyanakkor, e Közösség néhány tagja – 
sokszor erőn felül is – igazán sokat, esetleg 
kiemelkedőt tett hozzá az eredményekhez. 

Ezt áz e rte kes hozzá já rulá st megko szo nve áz elno k e s á 
munkászervezet-vezeto je elismero  okleveleket ádott á t. 

A 2007 – 2013-as tervezési időszak EMVA LEADER Programja  
2015. október 31-én hivatalosan is lezárult. 

Ez álkálombo l á Ko ro so k Vo lgye Akcio csoport is me rlegre tette áz elmu lt e vek 
munká já t e s o sszegezte áz ele rt eredme nyeket. 

A be ke scsábá n megrendezett u nnepe lyes prográmzá ro n Hodálik Pál, á 
Ko ro so k Vo lgye Vide kfejleszte si Ko zhásznu  Egyesu let elno ke á szervezet 
tágjái, szákmái pártnerei e s áz Egyesu let á ltál tá mogátott projektgázdá k 
elo tt fogláltá o ssze áz elmu lt ido szák legfontosább momentumáit e s 
legnágyobb sikereit, e s mondott ko szo netet mindázoknák, ákik hozzá já rulták 
á kiemelkedo  teljesí tme nyhez. 
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KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT 

Az ingyenes 

megjelenési 

lehetőséget biztosító  

kiadványban  

38 termelő 

mutatkozik be! 

Körös Völgyi Kirakat cí mmel jelentette meg á te rse ge hez tártozo  telepu le sek helyi 
élelmiszeripari és kézműves termékeit népszerűsítő kiadványá t á Ko ro so k Vo lgye 
Vide kfejleszte si Egyesu let.  

A brosu rá elso , sájto nyilvá nos bemutáto já rá 2015. november 11-e n keru lt sor, 
Be ke scsábá n. Az eseme nyen Hodálik Pál elnök fogláltá o ssze á projekttel kápcsolátos 
legfo bb tudniválo kát. 

Elmondtá, á kiádvá ny elke szí te se vel áz Egyesu let egyre szt megjelene si leheto se get kí vá nt 
biztosí táni á termelo knek, segí tse get nyu jtáni szá mukrá terme keik ne pszeru sí te se ben e s 
e rte kesí te se ben, má sre szt helyieknek e s messziro l e rkezo knek egyárá nt megmutátni á 
Ko ro so k vo lgye á ltál kí ná lt sze les terme kpálettá t. 

Mindezt u gy, hogy a végtermék ne csupán egy újabb gyűjtemény, vagy egy üzleti céllal 
kialakított marketing kellék, hanem a tudatformálás hatékony eszköze is legyen!  

Az Egyesu let tágjái egy áusztriái tánulmá nyu ton lá tott jo  gyákorlát kápcsá n hátá roztá k el, 
hogy sájá t mu ko de si forrá sáik terhe re á bemutátkozá s leheto se ge t egy olyán kiádvá nybán 
teremtik meg, mely ke pi megjelene se t e s informá cio  tártálmá t tekintve egyárá nt ke pes 
elo segí teni e terme kek irá nti kereslet no vele se t e s á re gi mesterse gek, hágyomá nyok, 
esetleg á re g elfeledett tudá s u jráfelfedeze se t, áz elve gzett munká nk, ele rt teljesí tme nyeink, 
e rte kes o ro kse gu nk miátt e rzett jogos o ro m e s bu szkese g u jbo li á te le se t—emelte ki 
Hodá lik Pá l. 

Az Egyesület 150 termelő ingyenes megjelenéséhez biztosította a szükséges pénzügyi 
hátteret, az ajánlattal ez alkalommal 38-an kívántak élni. 

Ennek megfelelo en á kiádvá ny egy elno ki ko szo nto n tu l 38 db, egyse ges koncepcio  álápjá n 
elke szu lt u n. termelo i ádátlápot tártálmáz, melyek mindegyike 4 fe nyke ppel (egy imá zs 
ke ppel, egy portre  ke ppel vágy logo vál e s ke t terme k foto vál, vágy á gázdásá gro l ke szu lt 
ke ppel), egy szeme lyes hángve telu  bemutátkozo  szo veggel, e s áz ele rheto se gi ádátokkál 
szerkesztett. Az ádátlápok nem csupá n szá ráz bemutátkozo  ányágok. A ke pek e s á szo vegek 
hángulátá á termelo  e s á vá sá rlo  ko zo tti elso  tálá lkozá s e lme nye t gárántá ljá. A terme kek, ill. 
elo á llí to ik egyedise ge t, ku lo nlegesse ge t á szeme lyre szábottán megfogálmázott ro vid 
motto k is kifejezik. A ko nyv egy, á bemutátott helyi terme kek lelo helyeit o sszegzo  listá vál 
zá rul.  

A fu zetet 10 telepu le s 17 ku lo nfe le terme kcsoportjá szí nesí ti.   

A rendkí vu l lá tvá nyos ve gterme k ke peit e s árculátá t á We Are Form kreátí v 
csápátá, Jenei Pe ter fe nyke pe sz mester e s Sállái Zoltá n gráfikus ke szí tette. 

A kiadvány másik újszerűsége az online megjelenés. Ennek oká 
nemcsák á ko ltse gtákáre kossá g, bizonyí tott te ny, hogy egyes ce lcsoportok 
esete ben áz informá cio  á rámlá s e s á rámoltátá s elso dleges szí ntere áz 
internet - hángsu lyoztá áz elno k. 

Az elke szu lt ányág terjeszte se re is elso dlegesen e felu leten keru l májd sor. 
A kiádvá ny flipbook formá tumbán áz Egyesu let weboldálá n tekintheto  meg, 
de áz ele re si helyet á termelo k á projekt logo já nák ko telezo  hászná látá 
mellett sájá t weboldáláikon, fácebook oldáláikon szábádon megoszthátjá k. 
E mellett áz Egyesu let á helyi terme kek ismertse ge nek e s ne pszeru se ge nek 
no vele se e rt teve kenykedo  szá mos szervezethez juttátjá el áz informá cio t. 

Az olcso bb, gyorsább e s ce lzottább terjeszte s elo nyei mellett áz online formá nágyobb rugálmássá got is biztosí t á 
termelo k szá má rá áz informá cio ko zle sben. A megvá ltozott ádátok vágy kibo vu lt terme kko r miátt szu kse gesse  vá lo  
mo dosí tá sokát, vágy áz u j árculáttál to rte no  megjelene st á termelo k ákkor ve gezhetik el, ámikor árrá ige ny mutátkozik, 
u j ádátláp kidolgozá sá vál nem kell vá rniuk, ámí g áz elo zo , to bb ezer pe ldá nybán nyomott verzio  utolso  dárábjá is 
felhászná lá srá keru lt. 

Az online optimálizá lá s ellene re az Egyesület a nyomdai előállítás lehetőségét is megteremtette a részt vevők 
számára! Minden termelo  megkáptá tová bbi hászná látrá sájá t, print verzio bán is megszerkesztett ádátlápjá t, áz 
elke szu lt fe nyke pekkel egyu tt. 

Az Egyesület a most kidolgozott brosúrát évről-évre szeretné majd bővíteni újabb termelők, vállalkozások, civil 
szervezetek adatlapjaival. A figyelemfelhívásokat a tervek szerint minden év tavasz elején tesszük majd közzé 
weboldalunkon! 

A kiádvá ny flipbook formá tumbán áz Egyesu let weboldálá n e rheto  el: www.korosokvolgye.hu/Ko ro sVo lgyiKirákát 

http://www.korosokvolgye.hu/KörösVölgyiKirakat
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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., Pf. 142. 

Tel./Fax: 66/430-355 

Mobil: 20/501-0143 

E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 
Web: www.korosokvolgye.hu 

PROGRAMAJÁNLÓ 


