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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2016. OKTÓBER 

KÖRNYEZETBARÁT 
KARÁCSONY 
Díjak, ajándékcsomagok 
felajánlását várják a 
szervező civil szervezetek. 
 

A „Szarvasé rt” Alapí tva ny, a Kö rö s-
szö gi Civil Fö rum Egyésu lét é s a 
Szarvas Va rös-é s kö rnyézétvé dö  
Egyésu lét a szarvasi és szarvas 
környéki óvodás és általános 
iskolás gyermekek kö ré bén 
hirdététt pa lya zatöt, mélynék cé lja a 
környezettudatosságra valö  
névélé s. 

A féladat, högy a ré sztvévö k 
u jrahasznösí thatö  hulladé k 
félhaszna la sa val ké szí tsénék 
kara csönyfadí székét, kara csönyi 
asztaldí székét vagy kara csönyi 
aja ndé kökat. 

A kréatí v alköta sökkal égyé nilég é s 
csöpörtösan is léhét névézni, 3 
katégö ria ban (ö vöda s, alsö  
tagözatös é s félsö  tagözatös isköla s). 
A pa lyamunka kbö l a szérvézö k a 
szarvasi Civil Ha zban réndéznék 
kia llí ta st, é méllétt a zsu ri a ltal 
légjöbbnak í té lt darabökat 
aja ndé kcsömagökkal jutalmazza k. 

A díjként átadható 
ajándéktárgyak,  
ajándékcsomagok 
összeállításához a szervezők 
várják a helyiek felajánlásait! 

Az adöma nyök kapcsa n az 
Alapí tva nyna l Véléncéi E va t a +36 
70 251 7833 sza mön, a Civil 
Fö rumna l Na na si Dia na t a +36 20 
223 4388 téléfönsza mön kéréshétik. 

A pa lya zatrö l bö vébbén az ala bbi 
linkén ölvashatnak: 

http://körösökvölgyé.hu/indéx.php?
pagé=napi_ésémény&ésémény_év=2016&ésémé
ny_hö=10&ésémény_nap=20&éséménynaptar_é
v=2016&éséménynaptar_hö=10  

 

A Kö rö sö k Vö lgyé 
Vidé kféjlészté si Egyésu lét 
Elnö ksé gé é s Félu gyélö  
Bizöttsa ga a szérvézét 2011-és 
mégalapí ta sa ö ta szinté 
va ltözatlan szémé lyi 
ö sszété télbén vé gézté munka ja t, 
ami a tisztsé gvisélö k 
élkö télézéttsé gé t é s a tagsa g 
élé gédéttsé gé t is mutatja. 

A ké pviséléti é s félu gyéléti szérv 
tisztsé géiré vönatközö  ö t é vés 
manda tumök élsö  í zbén idé n 
ö sszél ja rtak lé. Mindazök, akik a töva bbiakban is va llalta k a mégbí za st, égyhangu  
bizalmat kaptak a fölytata sra!  

Az elnökség két tagja, a "Szarvasért" Alapítvány által delegált Mihaleczné 
Kovács Mária és a békésszentandrási Körös Agrár Kft-t képviselő Oláh Géza 
döntött úgy, hogy a fiatalabbaknak adják át feladataikat. Eddig végzett 
lelkiismeretes és értékes munkájukat az egyesület nevében Hodálik Pál elnök 
egy-egy jelképes ajándékkal köszönte meg, egyúttal felhívta figyelmüket arra, 
hogy tapasztalatukra, aktív részvételükre ezútán is számítunk!  

A mégu résédétt hélyékré a Kö zgyu lé s a Biöhungaricum Kft. ké pvisélété bén élja rö  
dr. Sza ntösi Antalné t é s a Zérgé Ifju sa gi Tu raspört Kö zhasznu  Egyésu lét élnö ké t, Sö s  
Imré t va lasztötta.  

Mihaléczné  Köva cs Ma ria t az I. alélnö ki pösztön Hé vizi Rö bért "va ltötta".  

A kibö vu lt Félu gyélö  Bizöttsa gban a köra bban 3 fö s téstu lét tagjai méllé  a Csörva s 
Va rös Ö nkörma nyzata t ké pvisélö  Bara th Lajös pölga rméstér é s a Szént La za r 
Alapí tva ny igazgatö ja, Köva cs Ildikö  csatlaközött. 

Az Elnö ksé g ö sszété télé: 

Höda lik Pa l élnö k (Szarvas Va rös Ö nkörma nyzata) 

Hé vizi Rö bért I. alélnö k (Bé ké ssy Ja nös Hélytö rté néti é s Hagyöma nyö rzö  Egyésu lét) 

Kruchiö  Zsöltné  II. alélnö k (Bé ké s Enérgia Kft.) 

dr. Förja n Miha ly maga nszémé ly 

dr. Glö zik Kla ra maga nszémé ly 

Léngyél Zsölt Andra s (Gérénda s Kö zsé g Ö nkörma nyzata) 

Sö s Imré (Zérgé Ifju sa gi é s Tu raspört Kö zhasznu  Egyésu lét) 

dr. Sza ntösi Antalné  (Biöhungaricum Kft.) 

Töldi Bala zs (Gyömaéndrö d Va rös Ö nkörma nyzata) 

Urköm Szilvia ö stérmélö  

Varga Ja nös (Eddy Bt.) 

 A FEB ö sszété télé: 

Bara th Lajös (Csörva s Va rös Ö nkörma nyzata) 

Brla s Ja nös (Kardös Kö zsé g Ö nkörma nyzata) 

Köva cs Ildikö  (Szént La za r Alapí tva ny) 

Ku rti Sa ndör (Tarhös Kö zsé g Ö nkörma nyzata) 

Sönkölyné  Székérczé s Margit (Szarvasi Altérnatí v Bt.) 

„TISZTÚJÍTÁS” UTÁN 

http://korosokvolgye.hu/index.php?page=napi_esemeny&esemeny_ev=2016&esemeny_ho=10&esemeny_nap=20&esemenynaptar_ev=2016&esemenynaptar_ho=10
http://korosokvolgye.hu/index.php?page=napi_esemeny&esemeny_ev=2016&esemeny_ho=10&esemeny_nap=20&esemenynaptar_ev=2016&esemenynaptar_ho=10
http://korosokvolgye.hu/index.php?page=napi_esemeny&esemeny_ev=2016&esemeny_ho=10&esemeny_nap=20&esemenynaptar_ev=2016&esemenynaptar_ho=10
http://korosokvolgye.hu/index.php?page=napi_esemeny&esemeny_ev=2016&esemeny_ho=10&esemeny_nap=20&esemenynaptar_ev=2016&esemenynaptar_ho=10
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VP - AKTUÁLIS 

 

Az első  

bírálati szakaszhatár 

nap  

2016. november 24! 

VP6-6.2.1. NEM MEZŐGADASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA, MEZŐGAZDASÁGI 
TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJA, MIKRO-VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA 

 
A pa lya zati félhí va s kérété bén kö zél 14 Millia rd Ft förra s a ll 
réndélkézé sré a mezőgazdasági vállalkozások 
mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységeinék (pl. 
kézműipar, turizmus, egyéb szolgáltatás) béindí ta sa ra, 
valamint u j szölga ltatö  va llalköza sök lé tréhöza sa ra. 

Pályázhatnak: 

  Mikrö-va llalköza snak minö su lö  cé gék, ö stérmélö k, ha a rbévé télu k légala bb  

    50%-a mézö gazdasa gi tévé kénysé gbö l sza rmazik; 

  Térmé szétés szémé lyék. 

Támogatható célterületek: 

1. mézö gazdasa gi va llalköza sök ném mézö gazdasa gi tévé kénysé gé élindí ta sa 

2. szölga ltatö  mikrö-va llalköza sök indí ta sa 

a 10 000 fö né l kévésébb lakössa gsza mu  télépu lé sékén, vagy a 10 000 fö né l 
magasabb lakössa gsza mu  télépu lé sék ku ltéru létéin (Bé ké s mégyé bén). 
 
Az igé nyélhétö  a tala ny jéllégu  ta mögata s ö sszégé 40 000 éurönak mégfélélö  
förint ö sszég, 5 é vés idö tartamra. 

Nem támogatható tevékenységek: 

 mézö gazdasa gi (Annéx 1.) térmé k féldölgöza sa é s é rté késí té sé; 

 élsö dlégés mézö gazdasa gi térmélé s; 

 énérgétikai é s mégu julö  énérgia térmélé s. 

 

A ta mögata si ké rélmékét éléktrönikus u tön, 2016. öktö bér 24-tö l léhét 
bényu jtani, az élbí ra la s szakaszösan tö rté nik. Az első szakaszhatár nap 2016. 
november 24-e. 

A ré szlétés pa lya zati dökuménta ciö  az ala bbi linkén é rhétö  él: 

https://www.palyazat.göv.hu/vp6-621-16-ném-mézgazdasgi-tévkénysgék-
élindtsnak-tmögatsa-mézgazdasgi-tévkénysgék-divérzifikcija-mikrövllalközs-
indtsa 

 

AZ EMVA IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG KÖZLEMÉNYE A A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉN BELÜL 
MEGHIRDETETT FELHÍVÁSOK VONATKOZÁSÁBAN ELFOGADOTT GARANCIASZERVEZETEKRŐL 
2016. öktö bér 19. 

A 2014-2020 prögramöza si idö szakban az égyés éurö pai uniö s alapökbö l sza rmazö  ta mögata sök 
félhaszna la sa nak réndjé rö l szö lö  272/2014. (XI. 5.) Körma nyréndélét 83. § (1a) békézdé sé az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott, Vidékfejlesztési Program keretében 
meghirdetett egyes felhívások esetében előleg igénybevétele esetén biztosítéknyújtási kötelezettséget ír 
elő a félhí va sban méghata rözöttak szérint. 

Az EMVA Ira nyí tö  Hatö sa ga a 2014-2020-as prögramöza si idö szakban a Vidé kféjlészté si Prögram kérété n bélu l 
méghirdététt félhí va sök vé gréhajta sa söra n – figyélémmél a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésének g) pontja ra – a jélén kö zlémé ny méllé klété bén félsörölt, 
minden olyan garanciaszervezet által nyújtott kezességvállalást elfogadhatónak tekint, amély a Magyar 
Némzéti Bank Zrt. éngédé lyé vél réndélkézik é s annak nyilva ntarta sa ban szérépél.  

A lista az alábbi linken érhető el: 
https://www.palyazat.göv.hu/döc/4523 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
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PÁLYÁZATOK-MÁSKÉPP 

Az Év Agrárembere 

címre  

2016. november 20-ig 

várják a jelöléseket! 

 

KÖZÖSSÉGI DÍJ A HAGYOMÁNYOS 

TERMÉKEKÉRT 

A Fö ldmu vélé su gyi Miniszté rium 
(FM) pa lya zatöt í rt ki a „Közösségi 

Díj a Hagyományos Termékekért” 
elismerés élnyéré sé ré. 

Pa lya zatöt a hagyományos és 

tájjellegű termékek érdekében 
kiemelkedő, példaértékű 
eredményt felmutató közösségek 

(települési és megyei 
önkormányzatok, önkormányzati 
társulások, valamint társadalmi 

szervezetek) nyu jthatnak bé. 

Elö nyt é lvéznék azön pa lya zö k, 
amélyék ölyan hagyöma nyös é s 

ta jjéllégu  é lélmiszérék, illétvé 
mézö gazdasa gi térmé kék 
élö a llí ta sa ban, förgalmaza sa ban vagy 

né pszéru sí té sé bén va llalnak szérépét, 
amélyék fö ldrajzi a rujélzö  é s/vagy 
vé djégyöltalöm alatt a llnak, vagy 

amélyék ésété bén az uniö s öltalmi 
élja ra s fölyamatban van. 

A pályázatok beküldési határideje: 

2016. november 23. 

A pa lya zö k kö zu l a légjöbb érédmé nyt 
élé rö  gyö ztés brönzbö l ké szu lt 

émlé kplakéttét, valamint élisméré st 
igazölö  ökiratöt kap. 

A dí jat a Térra Madré, a Hagyöma nyös 

Térmé két Elö a llí tö  Kö zö ssé gék 
Vila gnapja alkalma bö l a 
fö ldmu vélé su gyi minisztér adja a t 

2016. décémbér 8-a n. 

A pa lya zati félhí va s é s a pa lya zati u rlap 

létö lthétö  itt: 

http://érédétvédélém.körmany.hu/közösségi-dij-a

-hagyömanyös-térmékékért-dij-kdht-palyazat  

AZ ÉV AGRÁREMBERE 2016 
 

Az Év Agrárembere díj azt a cé lt 
szölga lja, högy olyan 
agrárszakembereket mutasson be a 
nyilvánosság előtt, akik a gazdasa g é s 
a ta rsadalöm tartö öszlöpai.  

Az agrötrénd.hu pörta l Az E v 
Agra rémbéré kitu ntétö  dí jjal azökat a 
szakémbérékét tu ntéti ki, akik 
rendkívüli teljesítményükkel, ötlet- 
gazdagságukkal, céltudatosságukkal, 
elköteleződésükkel és kitartásukkal 
sokat tesznek a mezőgazdaságért, dé 
a dí j cé lja a mezőgazdaságban 
tevékenykedők közéleti 
munkájának, társadalmi 
felelősségvállalásának,  
ilyetén teljesítményének elismerése, 
kiemelése az égé sz ta rsadalöm élö tt.  

Az E v Agra rémbéré mégtisztélö  cí mré 
11 ku lö nbö zö  katégö ria ban léhét 
jélö ltsé gét szérézni: 
 

 Agra rinnöva ciö  
 Agra rkutata s 

 A llattényé szté s 

 Agra rgé pé szét 
 Féldölgözö -é lélmiszéripar 

 Fénntarthatö  gazda lköda s 

 Fiatal gazda 

 Jö vö  agra rszakémbéré 

 Kérté szét 
 Nö vé nyvé délém 

 Nö vé nytérmészté s  
 
A jélö ltté  va la s fölyamata égyszéru , 
hiszén vagy égy ismérö s vagy aka r saja t 
maga a jélö lt is jélö lhéti maga t az önliné 
félu létén, égy rö vid indökla s, szakmai 
bémutatköza s é s fötö  féltö lté sé vél.  
A jélö lték kö zu l az önliné szavaza s é s a 
szakmai zsu ri égyu ttés vé lémé nyé 
alapja n kéru lnék ki a nyértésék. 
 
A jelöléseket 2016. november 20-ig 
várják! 
 
A dí jrö l é s a vérsény ménété rö l 
bö vébbén az ala bbi linkén ölvashatnak: 
http://www.azévagrarémbéré.hu/ 

http://eredetvedelem.kormany.hu/kozossegi-dij-a-hagyomanyos-termekekert-dij-kdht-palyazat
http://eredetvedelem.kormany.hu/kozossegi-dij-a-hagyomanyos-termekekert-dij-kdht-palyazat
http://www.agrotrend.hu/
http://www.azevagrarembere.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  

 


