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KÖRÖS - KÖRÜL 

 

A KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2017.  NOVEMBER 

ÚJ ARCULATI KÉZIKÖNYV 

N e m r é g  m e g j e l e n t  a 
„Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei—útmutató” c. 
kézikönyv 2.0 verziója a Vidékfej-
lesztési Program pályázati felhí-
vásai alapján támogatott projekt-
gazdák részére. 

Az útmutató részletesen ismerte-
ti, mely pályázati felhívások kap-
csán szükséges a kedvezménye-
zetteknek eleget tenniük a tájé-
koztatási kötelezettségüknek, s 
azt milyen formában tehetik meg: 

tájékoztató tábla kihelyezé-
se; 

információ megjelentetése 
honlapon, nyomtatott kiad-
ványokon; 

stb. 

FIGYELEM! Az útmu-
tatóban foglaltaktól 
eltérően, a Körösök 
Völgye Akciócso-
port LEADER Prog-

ramja keretében támogatott 
projektek esetében minden 
esetben kötelező a tájékoztatás 
és nyilvánosság biztosítása, 
melynek keretében külön követel-
mény a LEADER logo alkalmazása. 

Az Arculati Kézikönyv a 
Széchenyi2020 honlapról vagy az 
Egyesület weboldaláról tölthető 
le. 

MEGJELENTEK A KÖZÖSSÉGI CÉLÚ LEADER PÁLYÁZATOK IS! 

Még e héten valamennyi, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Egyesület illetékességi területére érvényes,  közösségi célú 
LEADER pályázati felhívás is megjelenik.  

A kiírások alapján az épített, tárgyi, természeti és szelle-
mi értékek megőrzésére, közösségi terek fejlesztésére, 
valamint szemléletformáló, kompetencia fejlesztő 
programok és képzések megvalósítására igényelhető 
támogatás. 

Az elnyerhető forrás összege 200.000, - 10.000.000,- Ft, 
a támogatási intenzitás 75 - 85 %. 

Pályázat benyújtására önkormányzatok, civil szervezetek 
és egyházak jogosultak. 

A pályázatokat 2018. február 1-től lehet benyújtani  
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül. 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület a közösségfej-
lesztés módszereiről, lehetőségeiről, valamint a támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről és a pályázati do-
kumentációk összeállításához szükséges gyakorlati tudni-
valókról konzultációval egybekötött tájékoztató fóru-
mokat szervez, az alábbi helyszíneken és időpontok-
ban:  
 

2017. december 12., du. 14 óra 
Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.  

(Ügyfélszolgálati iroda) 
 

2017. december 14., du. 14 óra 
Szarvas, Damjanich u. 64. (Civil Ház) 

 
A pályázati felhívások dokumentációi a Magyar Állam-
kincstár és az Egyesület weboldalán érhetőek el: 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/
leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 

https://www.palyazat.gov.hu/
http://www.korosokvolgye.hu
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LEADER - GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

 

A pályázatokat 

2018. január 2-től 

lehet benyújtani! 

VP6-19.2.1-54-1-17: TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 

A pályázat célja: aktív turisztikai, falusi-és agroturisztikai szolgáltatások és turisztikai  

attrakciók fejlesztése.  

Támogatható tevékenységek: a szolgáltatás nyújtásához és a vendégfogadáshoz kapcsoló-

dóan  építés, infrastruktúra fejlesztés, közműfejlesztés, energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés, eszközök, 

gépek, berendezések beszerzése, marketing eszközök fejlesztése, képzésben való részvétel, szolgáltatás minősí-

tése. FIGYELEM! Szálláshely fejlesztése nem támogatható. 

Pályázatot nyújthat be: adószámos magánszemély, őstermelő, vállalkozás (mikro-vállalkozás méretig), non-

profit szervezetek—GFO kód alapján. 

Az igényelhető támogatás összege 500 000 Ft - 10 000 000 Ft, mértéke 50 - 60%. 

Kiválasztási kritériumok: 

új szolgáltatás jön létre, vagy nő a szolgáltatás színvonala, elérhetősége, kapacitása  

a fejlesztéssel érintett tevékenység a helyi természeti, kulturális, gasztronómiai, gazdasági 
értékekre alapozott  

a fejlesztés révén valamely helyi élelmiszeripari vagy kézműipari termék turisztikai 
programkínálatba történő bekapcsolása valósul meg  

a projektnek része valamely, a gazdasági, környezeti, társadalmi fenntarthatóságot szol-
gáló fejlesztés  

a létrejövő új munkahelyek száma az igényelt támogatás arányában  

a fejlesztéssel érintett szolgáltatás elérhetősége (nyitva tartás)  

a fejlesztéssel érintett szolgáltatás egynél több térségi szálláshely kihasználtságát javítja  

a projekt költséghatékonysága   

a fejlesztés kistelepülésen valósul meg  

a pályázó tagja valamely, a fejlesztéssel érintett szolgáltatás szempontjából releváns 
szakmai szervezetnek, vagy vállalja, hogy a záró kifizetési igénylésig tagja lesz 

VP6-19.2.1-54-3-17: A LAKOSSÁG SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK 

A pályázat célja: induló és már működő vállalkozá-
sok nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevé-
kenységének (meglévő vagy új) fejlesztése.  

Támogatható tevékenységek:  építés, infrastruktúra 

fejlesztés, közműfejlesztés, akadálymentesítés, tech-

nológiai fejlesztés, marketing eszközök fejlesztése, 

képzésben való részvétel.  

Pályázatot nyújthat be: 10 000 főnél kevesebb lako-

sú településen működő mikro-vállalkozások—GFO 

kód alapján. 

Az igényelhető támogatás összege  

500 000 Ft - 4 000 000 Ft, mértéke 50 - 60%. 

Kiválasztási kritériumok: 

a fejlesztés révén új szolgáltatás/termék jön létre, 
vagy nő a szolgáltatás/termék minősége 

a pályázó hátrányos helyzetű vagy hátrányos 
helyzetű foglalkoztatását vállalja (új munkahely 
létrehozása esetén)   

a fejlesztéssel érintett szolgáltatói/termelői tevé-
kenység egyedüli a településen  

a fejlesztés révén létrejövő új munkahelyek szá-
ma az igényelt támogatás arányában  

a fejlesztés kistelepülésen valósul meg  

a projektnek része valamely, a gazdasági, környe-
zeti, társadalmi fenntarthatóságot szolgáló fej-
lesztés  
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LEADER - GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

Az első  

szakasz határ nap 

2018. március 2. 

Kiválasztási kritériumok: 

a fejlesztés révén új termék jön létre, vagy nő a fejlesztéssel érintett termék 
feldolgozottsági foka, hozzáadott értéke  

a fejlesztés hozzájárulása a feldolgozottsági fok növeléséhez/hozzáadott érték 
növeléséhez  

a fejlesztéssel érintett termék a térség valamely turizmus-vendéglátásban 
érintett helyi szereplő révén is értékesítésre kerül  

a projektnek része valamely, a gazdasági, környezeti, társadalmi fenntartható-
ságot szolgáló fejlesztés  

a fejlesztés révén létrejövő új munkahelyek száma az igényelt támogatás ará-
nyában  

a pályázó hátrányos helyzetű, vagy hátrányos helyzetű foglalkoztatását vállal-
ja  

a fejlesztés a termelői tevékenység teljes vertikumát (alapanyag előállítás, 
feldolgozás, értékesítés) érinti  

a fejlesztéssel érintett termék a Körös völgyi kirakat c. kiadványban szerepel, 
vagy a pályázó vállalja, hogy csatlakozik  

a fejlesztés kistelepülésen valósul meg  

a projekt konzorciumban valósul meg 

VP6-19.2.1-54-2-17: HELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS KÉZMŰIPARI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKE-

SÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

A pályázat célja: a térségben megtermelt alapanyagok és/vagy hagyományok, tudás felhasználásával készülő 

élelmiszeripari és kézműipari helyi termékek piaci értékesítés céljából történő előállítása. 

Támogatható tevékenységek: alapanyag előállításhoz és feldolgozáshoz kapcsolódó építés, infrastruktúra 

fejlesztés, közműfejlesztés, technológia fejlesztés, marketing eszközök fejlesztése, termékek minősítése, képzés-

ben való részvétel. 

Pályázatot nyújthat be: magánszemély, őstermelő, vállalkozás (mikro-vállalkozás méretig), non-profit szerve-

zetek—GFO kód alapján.  

Az igényelhető támogatás összege 200 000 Ft - 10 000 000 Ft, mértéke 50 - 60%. 
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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 


