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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2017. MÁRCIUS 

 
KÖZGYŰLÉS 
 

 

A Kö rö sö k Vö lgye 
Vide kfejleszte si Egyesü let sörön 
kö vetkezö  Kö zgyü le se nek 
idö pöntja   
 

2017. március 29. (szerda), 
du. 15 óra. 

 
Helye a münkaszervezet 
Be ke scsaba, Mednya nszky ü. 2. 
I/10. sza m alatti iröda ja. 
 
Napirendi pöntök: 
 
1) Besza mölö  a legütö bbi ü le s 

ö ta eltelt idö szak 
eseme nyeirö l; 

2) SzMSz mö dösí ta sa; 
3) 2017. e vi kö ltse gvete s 

elfögada sa; 
4) Helyi Fejleszte si Strate gia 

mö dösí ta sa; 
5) Az egyesü let elnö ke nek e s 

I. alelnö ke nek 
megva laszta sa; 

6) Egyebek. 
 
Amennyiben az ü le s nem 
hata rözatke pes, a megisme telt 
kö zgyü le s va ltözatlan 
napirenddel a fenti helyszí nen, 
2017. a prilis 4-e n, dü. 15 ö ra tö l 
kerü l megtarta sra. 
 
Minden Kedves Egyesü leti Tag 
megjelene se re sza mí tünk! 

TÁMOGATÁSOK LAKÓHÁZAK ENERGETIKAI  KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ 

Az Otthön Melege 
Prögram  kerete ben 
megjelent Fűtési 
rendszer 
korszerűsítésének 
támogatása c. 
pa lya zati felhí va s alapja n, a magyar 
adóazonosítójellel és az érintett 
ingatlanban tulajdonjoggal 
rendelkező személyek 

hö termelö  berendeze s(ek) ü j 

köndenza ciö s ga zkaza nra 
csere le se re,  

hö termelö  berendeze s(ek) ü j 

ga zkönvektör(ök)ra csere le se re,   

megle vö  fü te si rendszer 

hö leadö inak e s/vagy 
csö ha lö zata nak körszerü sí te se re, 
szü kse g szerinti kialakí ta sa ra; 
ja rüle kös münka latök 
(ke me nya te pí te s/kialakí ta s, fü te si- 
e s haszna lati melegví z ella tö  
rendszer a talakí ta s, veze rle s 
kialakí ta sa) elve gze se re 
ige nyelhetnek vissza nem te rí tendö  
ta mögata st. 

  
A támogatás mértéke a bruttó 
költségek maximum 40%-a, de 
legfeljebb 700 000 Ft lehet. 
  
A pa lya zatökat kiza rö lag 
elektröniküs ü tön, ü gyfe lkapün 
keresztü l lehet benyü jtani  
2017. június 6. 8 órától, a 
rendelkeze sre a llö  förra s 
kimerü le se ig.   
  
Részletes információ:  
http://körösökvölgye.hü/%C3%9AJ%21+T%
C3%81MOGAT%C3%81S+F%C5%B0T%C3%
+RENDSZEREK+KORSZER%C5%B0S%C3%
8DT%C3%89S%C3%89RE%21-h465 

Megjelent a Gazdasa gfejleszte si 
e s Innöva ciö s Operatí v Prögram  
(GINOP) „Lakóépületek 
energiahatékonyságának és 
megújuló energia 
felhasználásának növelését 
célzó hitel " c.  felhí va sa. 

Kölcsönt (0%) igényelhetnek:   
· terme szetes szeme lyek,  
· ta rsasha zak,  
· laka sszö vetkezetek.  

Támogatható:  
· nyí la sza rö   szerkezetek 

hö szigetele se, vagy csere le se 
· fü te si e s/vagy haszna lati 

melegví z-rendszerek 
körszerü sí te se  

· hö  visszanyerö  berendeze s 
körszerü sí te se  

· vila gí ta si rendszerek 
energiatakare kös a talakí ta sa  

Az elva rt ö nerö  me rte ke legala bb 
10%.  
A hitelke relmeket 2017. a prilis  
24-tö l lehet benyü jtani.  
  
A részletes pályázati 
dokumentáció az alábbi linken 
érhető el: 
www.palyazat.göv.hü/ginöp-841-
a-17-lakpletek-
energiahatkönysgnak-s-megjül-
energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-
hitel 

http://korosokvolgye.hu/%C3%9AJ%21+T%C3%81MOGAT%C3%81S+F%C5%B0T%C3%89SI+RENDSZEREK+KORSZER%C5%B0S%C3%8DT%C3%89S%C3%89RE%21-h465
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
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VP—KÖZÖSSÉGI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK 

 

A szakaszhatár  

napokig benyújtott 

kérelmek  

együttesen  

kerülnek elbírálásra! 

 

Megjelent a Vide kfejleszte si Prögram "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése " c. felhí va sa. 
 
Támogatható tevékenységek: 
 
 Helyi termelői piac vagy va sa rte r fejleszte se: ela rüsí tö helyek, ü zlethelyise gek e s a 

szölga ltata sökhöz szü kse ges helyise gek felü jí ta sa, kialakí ta sa;  

 Közkonyha fejleszte se: e tkeztete shez szü kse ges ta lalö -, melegí tö -, fö zö könyha fejleszte se, 
kialakí ta sa, rakta r, hü tö kamra felü jí ta sa, kialakí ta sa, e tkezö  helyise g fe rö helye nek bö ví te se, könyhai ge pek, eszkö zö k, bü török 
e s berendeze si, felszerele si ta rgyak, hü tö - e s csömagöla stechnika beszerze se. 

 
Támogatást igénylők köre: 
1. Jögösült terü leten mü kö dö  telepü le si ö nkörma nyzat, telepü le si nemzetise gi ö nkörma nyzat, ö nkörma nyzati 
ta rsüla s, nönpröfit szervezet, egyha zi jögi szeme ly;  
2. Jögösült terü leten ingatlantülajdönnal vagy sze khellyel, vagy telephellyel rendelkezö  nönpröfit szervezet, 
egyha zi jögi szeme ly. 

Az ige nyelhetö  ta mögata s maximális összege piacfejlesztés esetén  
50 millió Ft, közkonyha fejlesztése esetén  20 millió Ft. A ta mögata s me rte ke 
a  Kö rö sö k Vö lgye Akciö csöpört terü lete n 75 - 85%. 

Jögösült telepü le sek  a Kö rö sö k Vö lgye Akciö csöpört terü lete n: 
Be ke s (csak kü lterü let), Be ke scsaba (csak kü lterü let), Be ke sszentandra s, Csabacsü d, 
Csabaszabadi, Csa rdasza lla s, Csörva s, Gerenda s, Gyömaendrö d (csak kü lterü let), Hünya, 
Kamüt, Kardös, Ke tsöpröny, Köndörös, Mezö bere ny (csak kü lterü let), Müröny, O rme nykü t, 
Szarvas (csak kü lterü let), Tarhös, Telekgerenda s. 

Támogatási kérelmeket elektronikus úton 2017. április 28. naptól lesz 
lehetőség benyújtani. Az elbí ra la s szakaszösan tö rte nik. Az elsö  szakaszhata r 
nap 2017. ma jüs 29. 

A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el: 
https://www.palyazat.göv.hü/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szölgl-
piacök-infrastrüktürlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse 

Megjelent a Vide kfejleszte si Prögram "Tanyák háztartási léptékű 
villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési 
fejlesztései" c. pa lya zati felhí va sa. A pa lya zat ce lja a tanya s 
te rse gekben e lö k e letminö se ge nek javí ta sa, a tanya k infrastrüktüra lis 
ella töttsa ga nak javí ta sa, e s az energiahate könysa g nö vele se. 

Támogatható tevékenységek: 

a) tanya k ha ztarta si le pte kü  villamös energia e s ví zella ta s, valamint 
szennyví zkezele si fejleszte sei terme szetes szeme lyek sza ma ra 

b) tanya k ha ztarta si le pte kü  villamös energia e s ví zella ta s, valamint szennyví zkezele si fejleszte sei a telepü le si 
ö nkörma nyzatök sza ma ra. 

Pályázatot nyújthatnak be: 

a) 2016. janüa r 1. ö ta a fejleszte ssel e rintett tanya n e lö  maga nszeme lyek, 

b) telepü le si ö nkörma nyzatök. 

Az ige nyelhetö  ta mögata s terme szetes szeme lyek esete n 6,2 milliö  Ft, ö nkörma nyzatök esete n 50 milliö  Ft, a 
ta mögata s me rte ke a Kö rö sö k Vö lgye Akciö csöpört terü lete n terme szetes szeme lyek esete ben 50 - 55%, 
ö nkörma nyzatök esete ben 75 - 85%. 

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. március 31-től lehet benyújtani, az elbí ra la s 
szakaszösan tö rte nik. Az elsö  szakaszhata r nap 2017. ma jüs 2.  

A részletes pályázati dokumentáció a következő linken érhető el:www.palyazat.göv.hü/vp6-7214-17-tanyk
-hztartsi-lptk-villamös-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse
http://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
http://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
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VP - VÁLLALKOZÁSI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK 

FIGYELEM! 

A felhívások  

márciusban  

több ponton módosultak! 

Megjelent a Vide kfejleszte si Prögram "Nem mezőgazdasági tevékenységek 
beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása„ c. pa lya zati 
felhí va sa. 

A felhí va s ce lja a mikröva llalköza snak minö sü lö  mezö gazdasa gi termelö k indülö  
vagy ma r mü kö dö  nem mezö gazdasa gi teve kenyse geinek fejleszte se.  

Pa lya zat benyü jta sa ra a 2016. jü liüs 1. ö ta jögösült telepü le sen sze khellyel/
telephellyel rendelkezö  ke relmezö k jögösültak, amennyiben a rbeve telü k legala bb 
50%-a mezö gazdasa gi teve kenyse gbö l sza rmazik.  

Fontos! A mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozásokat a pályázói körből kizárták! 

Az igényelhető támogatás maximum 160 000 eurónak megfelelö  förint ö sszeg, a ta mögata s me rte ke a Kö rö sö k 
Vö lgye Akciö csöpört terü lete n 50 - 60%. 

A ta mögata si ke relmeket elektröniküs ü tön, 2017. április 18-tól lehet benyü jtani, az elbí ra la s szakaszösan tö rte nik.  

Megjelent a Vide kfejleszte si Prögram "A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára nyújtott induló támogatás" c. pa lya zati felhí va sa. 

A kö zel 38 Mrd förint keretö sszegü  pa lya zat ce lja a fiatal mezö gazdasa gi 
termelö k gazdasa galapí ta sa nak ta mögata sa - kü lö nö sen az a llattenye szte si e s 
a kerte szeti a gazatban - , a birtökstrüktü ra a talakí ta sa nak elö mözdí ta sa, a 
vide k ne pesse gmegtartö  ke pesse ge nek nö vele se e s a mezö gazdasa gi 
teve kenyse g hösszü  ta vü  megtarta sa. 

Pályázatot nyújthatnak be a 6 000 - 25 000 STÉ üzemmérettel 
rendelkező: 

 18 - 40 e v kö zö tti terme szetes szeme lyek, ha 12 hö napna l nem re gebb ö ta 

egye ni va llalközö ke nt mezö gazdasa gi teve kenyse get (fö teve kenyse g) ve geznek e s a llamilag elismert mezö gazdasa gi 
jellegü  szakismerettel rendelkeznek; 

 jögi szeme lyek, ha 12 hö napna l nem re gebb ö ta fö teve kenyse gke nt mezö gazdasa gi teve kenyse get ve geznek, 
kiza rö lagös tülajdönösük e s ü gyvezetö jü k 18 - 40 e v kö zö tti, e s a llamilag elismert mezö gazdasa gi jellegü  
szakismerettel rendelkezik. 

A ta mögata s az ü zleti tervben szereplö  teve kenyse gek ve grehajta sa ra fördí thatö . 

Az ige nyelhetö  átalány jellegű támogatás összege 40 000 euronak megfelelő forint összeg, 5 e ves idö tartamra. A 
förra s 2 re szletben (75/25) hí vhatö  le. 

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2017. március 16-től lehet benyújtani, az elbí ra la s szakaszösan 
tö rte nik. Az elsö  szakaszhata r nap 2017. ma rciüs 31. 

A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el: 
www.palyazat.göv.hü/vp2-611-16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtött-indül-tmögats-1 

Az elsö  szakaszhata r nap 2017. ma jüs 18. 
 
A felhí va s kerete ben az ala bbi teve kenyse gek ta mögathatö ak ö na llö an : 
 

 Falüsi türisztikai attrakciók e s szölga ltata sök le tesí te se, fejleszte se; 

 Nem mezö gazdasa gi terme k-, szölga ltata s- e s technölö giafejleszte s, a 

teve kenyse g elindí ta sa höz vagy töva bbfejleszte se hez szü kse ges mü hely vagy 
bemütatö  te r kialakí ta sa, fejleszte se, interaktí v bemütatö k tarta sa höz 
szü kse ges fejleszte sek, a rüsí tö  helyek/csatörna k kialakí ta sa, fejleszte se.  

 
A re szletes pa lya zati dökümenta ciö  az ala bbi linken e rhetö  el: 

www.palyazat.göv.hü/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-
fejlesztsre-irnyül-berühzsök-tmögatsa-1 

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-611-16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1
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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  

Az Európai Bizottság online 
kérdőíves felületen várja a 
gazdálkodók, az érdekvédelmi 
és szakmai szervezetek, 
valamint más intézmények 
véleményét a jelenlegi Közös 
Agrárpolitikáról (KAP).  
 
A ke rdö í v a KAP szinte minden 
re szlete re kiterjed, í gy egyara nt 
megtala lhatö ak benne a jelenlegi 
rendszer pröble ma it, a KAP a ltal teremtett hözza adött e rte keket, a jö vö  
agra rpölitika ja a ltal kezelendö  kihí va sökat, valamint a KAP a ltal ele rni 
kí va nt ce lökat e rintö  felvete sek.  
 
A válaszok alapján a Bizottság várhatóan ősszel alakítja ki a 2020 
utáni új KAP-ot szabályozó alapelveket.  
Az önline ke rdö í ves felü let 2017. a prilis 27-ig itt ele rhetö : https://
ec.eüröpa.eü/eüsürvey/rünner/FütüreCAP?sürveylangüage=HU 


