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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 

J Ó V Á H A G Y O T T 
HFS! 
 

 
A Miniszterelnökség Agrár-
vidékfejlesztésért felelős ál-
lamtitkársága 2016. július 25-
én kelt határozatában az immár 
20 településen illetékes Körö-
sök Völgye Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesületet 
LEADER Helyi Akciócsoport-
ként véglegesen elismerte, az 
Egyesület „Sokszínű természet, 
sokszínű társadalom a Körösök 
Völgyében” c. Helyi Fejlesztési 
Stratégiáját megvalósításra 
kiválasztotta. 
 
A Stratégia jóváhagyásával egy-
idejűleg 436 millió Ft támoga-
tást ítélt meg annak végrehajtá-
sára.  
Ezen összegből 370,6 millió Ft 
a helyi szereplők egyéni pá-
lyázatainak finanszírozására, 
65,4 millió Ft pedig a Program 
lebonyolításával összefüggő 
koordinációs, kommunikációs 
és adminisztrációs feladatok 
elvégzésére fordítható. 
 
Hírlevelünk e havi számában 
a Stratégia település-és kö-
zösségfejlesztési intézkedése-
it mutatjuk be röviden, me-
lyek alapján az ősz folyamán 
megjelennek az első LEADER 
pályázati kiírások. 

 

Támogatható tevékenységek: 
 

Adott célcsoport(ok)nak szóló szemléletformáló, motiváló, ösztönző prog-
ramok, akciók (rendezvények), tematikus előadás sorozatok, akció soro-
zatok, tanulmányutak, ismeretterjesztő/technológiai előadások, tréningek 
stb.,  szervezése és lebonyolítása az alábbi témakörökben:   
 

környezeti fenntarthatóság, környezet-és természetvédelem 
fenntartható mg-i termelés, innováció (K+F, öntözés stb.) 
együttműködés, partnerség 
LEADER módszertant alkalmazó jó gyakorlatok átadása/
megismerése 
az aktív turisztikai túraútvonalak, illetve különálló egységek nép-
szerűsítését célzó sportprogramok 
civil szervezetek munkatársainak, önkénteseinek kompetencia 
fejlesztése. 

Feltételek:                              
 

Pályázat benyújtására a felhívás megjelenésének napján a HACS területén 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek jogosultak.  
 

Értékelési szempontok: 
 

a projekt keretében megvalósuló események száma (egy vagy több, 
esemény sorozat stb.) 
a projektbe bevont résztvevők száma 
a projekt költséghatékonysága (egységköltség számítás a bevontak 
száma alapján). 

 
Támogatás mértéke: 

 
Békéscsaba, Csorvás, Gerendás, Kétsoprony, Telekgerendás településeken az 
összes elszámolható kiadás 75 %-a, az Akcióterület egyéb területein  az összes 
elszámolható kiadás 85 %-a.  

A támogatás összege:    
                                                                                                                                

Minimum:     200 000,- Ft 
Maximum: 2 000 000,-  Ft                                                                                                                           

INTÉZKEDÉS: SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMOK, AKCIÓK TÁMOGATÁSA 
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HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA - 2020 

 

 

INTÉZKEDÉS: ÉPÍTETT ÉS TÁJI, TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉT CÉLZÓ KOMPLEX  
PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 

 

Támogatható tevékenységek: 

a helyi természeti, épített, tárgyi, szellemi értékek (a továbbiakban: értékek) felkutatá-
sát, megismertetését, bemutatását, használatba vételét célzó közösségépítő és/vagy 
szemléletformáló és/vagy ismeretterjesztő program(ok) és/vagy akciók előkészítése és 
lebonyolítása (önállóan nem támogatható) 

a helyi értékek felkutatását, megismertetését, bemutatását, használatba vételét célzó 
ismeretterjesztő és tájékoztató anyagok, információs füzetek, táblák, online felületek, infokommunikációs 
alkalmazások stb. készítése, nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetése stb. (önállóan 
nem támogatható)  

a helyi értékek megőrzését, rekonstrukcióját/rehabilitációját, bemutatását és 
fenntartható használatát biztosító építés, felújítás, korszerűsítés, infrastruk-
túra fejlesztés, eszközbeszerzés 

templomok és parókiák fejlesztése nem támogatható 

1000 fő alatti településeken többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ 

létrehozása, fejlesztése nem támogatható.  
 

Feltételek: 

a fejlesztéssel érintett érték műemlék, vagy helyi védettség alatt áll, vagy a 

települési  értéktárban vagy a települési tájérték kataszterben szerepel vagy 

kezdeményezik azokba való felvételét, vagy a település gazdasági-társadalmi

- kulturális szokásait, történetét jeleníti meg 

a fejlesztés akkor támogatható, ha az összes projektköltségből (≠ összes 

elszámolható kiadás) a fejlesztéssel érintett ingatlan/terület teljes felújítása, 

rekonstrukciója, funkcionális használatba vétele megvalósul  

pályázat benyújtására a fejlesztés megvalósítási helyén a felhívás megjelené-

sének időpontjában székhellyel vagy telephellyel rendelkező ügyfél jogosult  

program(ok) és/vagy akciók előkészítésére és lebonyolítására programon-

ként legfeljebb 500 000,- Ft, de legfeljebb 1 000 000,- Ft igényelhető, vagy 

programonként az összes elszámolható kiadás legfeljebb 7%-a, de legfeljebb 

az összes elszámolható kiadás 14%-a. 
 

Értékelési szempontok: 
 

a fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 

a fejlesztés természeti érték felkutatására, megőrzésére, bemutatására  
     irányul 

a projekt keretében megvalósuló programok és a programokba bevont  
     szereplők száma 

a projekt költséghatékonysága (a programokba bevont résztvevők száma 
alapján) 

a fejlesztés tárgya valamely térségi turisztikai útvonal mentén helyezkedik el 
a fejlesztés konzorciumban valósul meg 

a fejlesztéssel érintett helyi érték látogathatósága, elérhetősége. 

Pályázatot nyújthatnak be: 

 
települési önkormány-
zat 
települési nemzetiségi 
önkormányzat, 
önkormányzati társulás 
egyház 
civil szervezet 
fentiek konzorciumai 

 
Támogatás mértéke: 

 
Békéscsaba, Csorvás, Geren-
dás, Kétsoprony, Telekge-
rendás településeken az 
összes elszámolható kiadás 
75 %-a, az Akcióterület 
egyéb területein  az összes 
elszámolható kiadás 85 %-a. 
 

A támogatás összege: 
 

Minimum: 500 000,- Ft 
Maximum: 6 000 000,- Ft  

 

 

Az intézkedés  

keretösszege  

55 millió Ft. 
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HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA - 2020 

Az intézkedés  

keretösszege  

55 millió Ft  

INTÉZKEDÉS: HELYI KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁT, SPORTO-

LÁST, SZABADIDŐS KIKAPCSOLÓDÁST, TÁRSADALMI NEVELÉST SZOLGÁLÓ KOMPLEX 

PROJEKTEK TÁMOGATÁSA 

 

Támogatható tevékenységek: 

a rendszeres közösségi kezdeményezések megvalósításához, szabadtéri 
sportoláshoz és szabadidős kikapcsolódás biztosításához szükséges, illetve 
e tevékenységeknek teret adó, közcélú létesítmények fejlesztése (építés, 
felújítás, bővítés, korszerűsítés, eszközbeszerzés) - önállóan nem támogat-
ható 

a fejlesztéssel érintett létesítmény és a közösségi kezdeményezés jellegének megfelelő közösségszervező és/
vagy szemléletformáló program(ok), akció(k) előkészítése és lebonyolítása – önállóan nem támogatható 

Pályázatot nyújthatnak be: 

települési önkormányzat 
települési nemzetiségi 
önkormányzat 
önkormányzati társulás 
egyház 
civil szervezet 
fentiek konzorciumai 

 
Támogatás mértéke: 

 
Békéscsaba, Csorvás, Geren-
dás, Kétsoprony, Telekgeren-
dás településeken az összes 
elszámolható kiadás 75 %-a, 
az Akcióterület egyéb terüle-
tein  az összes elszámolható 
kiadás 85 %-a. 
 

A támogatás összege: 
 
Minimum: 1 000 000,- Ft 
Maximum: 10 000 000,- Ft 

civil szervezetek működési hátterét biztosító közösségi terek fejlesztése 
nem támogatható 

civil szervezetek turisztikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó fejlesztések nem 
támogathatóak 

templomok és parókiák fejlesztése nem támogatható 

1000 fő alatti településeken többfunkciós közösségi tér/szolgáltató köz-

pont létrehozása, fejlesztése nem támogatható. 

Feltételek:                                                         

pályázat benyújtására a fejlesztés megvalósítási helyén a felhívás megjele-
nésének időpontjában székhellyel vagy telephellyel rendelkező ügyfél  
jogosult 

a fejlesztés akkor támogatható, ha az összes projektköltségből (≠ összes 
elszámolható kiadás) a fejlesztéssel érintett ingatlan/terület teljes felújítá-
sa, rekonstrukciója, funkcionális használatba vétele megvalósul 

közösségépítő és/vagy szemléletformáló és/vagy ismeretterjesztő program

(ok) és/vagy akciók előkészítésére és lebonyolítására programonként  

legfeljebb 500 000,- Ft, de legfeljebb 1 000 000,- Ft igényelhető, vagy prog-
ramonként az összes elszámolható kiadás legfeljebb 5%-a, de legfeljebb az 

összes elszámolható kiadás 10%-a. 

Értékelési szempontok 
 

a fejlesztés és az annak jellegéhez illeszkedő program szabadidős-és sport 
tevékenységhez, önkéntességhez, karitatív munkához kapcsolódik 

a fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 

a megvalósuló programok és a programokba bevont szereplők száma 

a projekt költséghatékonysága (a programokba bevont résztvevők száma 
alapján) 

a fejlesztés konzorciumban valósul meg 

a projekt elsődleges célcsoportja a település valamely hátrányos helyzetű 
lakossága 

a projektnek része valamely, a gazdasági, környezeti, társadalmi fenntart-

hatóságot szolgáló fejlesztés.                                                                                                                                                             
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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 Mezőgazdasá-
gi 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  

Bővebb info: 

www.madzagfalvinapok.hu                                                        

 
 
 
 

VI. LOVASNAP - GERENDÁS 
2016. szeptember 3., szombat 

 

Bővebb info: http://

www.utazzitthon.hu/vi-lovas-nap-
gerendas-27309.html 


