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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

IX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2018. FEBRUÁR 

TAGDÍJFIZETÉS - 2018 

A Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési 

K ö z h a s z n ú 

E g y e s ü l e t 

K ö z g y ű l é s e  

2018. január 11-i ülésén 

döntött az idei tagdíjak 

mértékéről.  

A tagok által fizetendő tagdíj 

ö s s z e g e  2 0 1 8 - b a n 

változatlanul 5.000,- Ft a 

közszféra szereplői és 2.500,- 

Ft az üzleti és civil szféra 

szerelői számára. 

A tagdíj számlákat 2018. 

január 22-én minden rendes és 

pártoló tag részére postai úton 

megküldtük.  

A befizetést a 10918001-

00000081-33480007 számú 

bankszámlaszámra történő 

á t uta láss a l ,  v ag y a 

házipénztárba történő 

befizetéssel rendezhetik.  

Ez utóbbi esetben előzetes 

időpontegyeztetés szükséges 

a 66-430-355-ös vagy 20-501-

0154-es telefonszámon! 

FONTOS AKTUALITÁSOK A LEADER PÁLYÁZATOKHOZ 

1. 2018. január 30-án módosultak a közösségfejlesztési 
célú felhívásaink. Az egységes szerkezetű dokumentumok 
és mellékleteik a Kincstár böngésző felületéről érhetőek el, 
a változásjegyzékek az alábbi linkeken találhatóak: 
 

változások jegyzéke—örökségvédelem 
változások jegyzéke—közösségi tér 

változások jegyzéke—programok, képzések 
  
2. Elérhető a 2018/1. verziószámú Építési Normagyűjtemény (ÉNGY), 
mely a 2018. január 2-tól, illetve 2018. február 1-től beadható pályázatok 
esetén kötelezően alkalmazandó. Figyelem! Az ÉNGY mostantól csak 
ügyfélkapus hozzáférés birtokában érhető el! 
  
3. Megnyílt a kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus 
felület, illetve megjelent az annak használatáról szóló Felhasználói 
kézikönyv, és a feltöltést segítő ÉNGY excel export tábla. 
  
4. A kérelmek elektronikus benyújtására a Kincstár felületén keresztül van 
lehetőség, melyhez a hozzáférés csak az év eleji szokásos 
adategyeztetés elvégzését követően biztosított, ezért javasolt - 
amennyiben már rendelkezik ügyfélregisztrációval és ügyfélkapuval - 
belépni a felületre és eleget tenni az adategyeztetési 
kötelezettségnek. 
  
5. Ügyfélregisztráció a Békés Megyei Kormányhivatal 
Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató  Főosztályán 
(Békéscsaba, Temető sor 8.) az alábbi linken elérhető, az 
ügyféltípusnak megfelelő nyomtatvány benyújtásával 
kezdeményezhető. 
  
6. Ügyfélkapus hozzáférés (természetes személyek részére) az 
Okmányirodákban és egyes NAV ügyfélszolgálatokon igényelhető. 
 
7. Megjelent a 2018-ban benyújtható LEADER pályázatok 
összeállítását segítő GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) gyűjtemény, 
mely az Egyesület weboldalán bárki számára elérhető! 

  
Amennyiben a pályázatok előkészítése és benyújtása kapcsán 
kérdése merül fel, forduljon bizalommal Egyesületünk 
munkaszervezetéhez a 06-66-430-355-ös vezetékes 
telefonon, a 06-20-501-0143-as vagy  06-20-501-0154-es 
mobilszámokon vagy a korosokvolgye@invitel.hu e-mail 
címen! 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
http://korosokvolgye.hu/adat/htmlfiles/VALTOZASJEGYZEK_videkiorokseg_20180130.pdf
http://korosokvolgye.hu/adat/htmlfiles/VALTOZASJEGYZEK_kozossegiterek_20180130.pdf
http://korosokvolgye.hu/adat/htmlfiles/VALTOZASJEGYZEK_szemleletformalas_20180130.pdf
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/alkalmazasok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas
http://korosokvolgye.hu/Gy.I.K.-m209
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LEADER - GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

 

 

Az első  

szakaszhatár nap  

2018. március 2.  

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 

kapcsolódóan  építés, infrastruktúra fejlesztés, közműfejlesztés, energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés, 

eszközök, gépek, berendezések beszerzése, marketing eszközök fejlesztése, képzésben való részvétel, 

szolgáltatás minősítése. 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%. 

ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK—A PROJEKTCÉLHOZ KAPCSOLÓDÓAN: 

 Projekt előkészítés költségei (előzetes tanulmányok, műszaki 
dokumentáció, engedélyezési dokumentumok, egyéb szakértői tanácsadás) 

 Projekt menedzsment költségei 
 Beruházási költségek 

 Terület előkészítés 
 Ingatlanvásárlás 
 Építés 
 Eszközbeszerzés 
 Immateriális javak beszerzése 

 Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei 
 Műszaki ellenőri díj 
 Szolgáltatás vásárlás (hatósági díj, illeték, jogi, közjegyzői költség, 

felmérések, képzés, marketing eszköz fejlesztés, rendezvényszervezés, 
kommunikációs tevékenység, minőségirányítás) 

VP6-19.2.1-54-2-17: HELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS 
KÉZMŰIPARI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS 
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 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, 
képzésben való részvétel. 

Pályázatot nyújthat be: magánszemély, őstermelő, 
vállalkozás (mikro-vállalkozás méretig), non-profit 
szervezetek—GFO kód alapján.  

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

 

 
V P 6 - 1 9 . 2 . 1 - 5 4 - 3 - 1 7 :  A  L A K O S S Á G 
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉT 
JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK 

A pályázat célja: induló és már működő vállalkozások 
nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató 
tevékenységének (meglévő vagy új) fejlesztése.  

Támogatható tevékenységek:  építés, infrastruktúra 
fejlesztés, közműfejlesztés, akadálymentesítés, 
technológiai fejlesztés, marketing eszközök 
fejlesztése, képzésben való részvétel.  

Pályázatot nyújthat be: 10 000 főnél kevesebb 
lakosú településen működő mikrovállalkozások—GFO 
kód alapján. 

Az igényelhető támogatás összege 500 000 Ft - 4 
000 000 Ft, mértéke 50 - 60%. 
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VP-ENERGIAHATÉKONYSÁG FEJLESZTÉS 

Az első  

szakaszhatár nap  

2018. március 19. 

FEBRUÁR 9-IG NYÚJTHATÓAK BE A 
MUNKAHELYTEREMTÉSI PÁLYÁZATOK! 
 

Mikro-, kis- és középvállalkozások 
munkahelyteremtő beruházásaikhoz, 
egyebek közt új eszközök, gépek 
beszerezésére, ingatlanvásárlásra vagy 
bérleti díjak fedezésére igényelhetnek vissza nem térítendő, új 
munkahelyenként legalább 1,5 millió Ft összegű támogatást.  

A vállalatok kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén vagy 
kizárólag közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott 
személynél, valamint kedvezményezett járásban vagy településen 
további 500—800 eFt kiegészítő támogatást kaphatnak. 
 
A támogatás intenzitása a dél-alföldi régióban 50%, a támogatott 
beruházást legkésőbb 2018. december 31-ig kell megvalósítani.  

Bővebb információ a Békés Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályától kérhető:  
Békéscsaba, Árpád sor 2/6., Tel: 06-66/444-211; E-
mail: tbffo@bekes.gov.hu 

A pályázati anyag az alábbi linken érhető el: 
http://www.kormany.hu/download/e/98/41000/P%C3%A1ly%
C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s_2017-2-NFA.pdf 

Megjelent a Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági- és feldolgozó 
üzemek energiahatékonyságának javítása” című felhívása. 

A 35 milliárd Ft keresztösszegű támogatás célja a kertészeti termesztésre, 
állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek 
előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást 
célzó korszerűsítése, felújítása. 

Támogatást igénylők köre: 
 mezőgazdasági termelők, 
 termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők 

tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet, 
 mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások. 

Támogatható tevékenységek: 

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek  

 épületek hőtechnikai adottságainak javítása,  

 fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek,  

 világítási rendszereinek korszerűsítése,  

 temperált levegőjű létesítmények - válogató, csomagoló tér, terem,  

 szociális- és kiszolgáló helyiségek - technológiai rendszereinek energetikai 
korszerűsítése,  

 meglévő hűtőházak, hűtőtárolók korszerűsítése; 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása  

 napkollektorok alkalmazása,  
 biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,  
 geotermikus energia használata,  
 biogáz termelés,  
 napelemes rendszer kialakítása,  
 szélenergia felhasználása. 

Az igényelhető támogatás 
maximális összege:  

 egyéni projekt esetén 
maximum 500 millió 
forint, 

 kollektív projekt esetén maximum 

1 milliárd forint. 

A támogatás maximális mértéke az 
összes elszámolható költség 50%-a. 

A kérelmeket elektronikus úton lehet 
benyújtani. Az elbírálás szakaszosan 
történik, az első szakaszhatár nap 
2018. március 19.  

A részletes pályázati dokumentáció az 
alábbi linken érhető el: 
www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-
mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-
energiahatkonysgnak-javtsa-3  

Kérdéseikkel a Magyar Államkincstárhoz 
fordulhatnak a 06-1-374-3603 és 06-1-
374-3604 telefonszámokon, illetve az 
ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu email 
címen. 

mailto:tbffo@bekes.gov.hu
http://www.kormany.hu/download/e/98/41000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s_2017-2-NFA.pdf
http://www.kormany.hu/download/e/98/41000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s_2017-2-NFA.pdf
http://www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-3
http://www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-3
http://www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-3
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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 

 

Bővebb információ:  
 https://www.facebook.com/szarvasszepitok/  

https://www.facebook.com/szarvasszepitok/

