
PROGRAMTERVEZET 

A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT NONPROFIT KFT. MINT LEADER
 
HELYI AKCIÓCSOPORT ÉS A BÉKÉSCSABAIIBÉKÉSI/SZARVASI HELYI
 

VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA, AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI
 
PROGRAM TS TENGELYE KERETÉBEN 2010. ÉVBEN TÁMOGATOTT VIDÉKI
 

RENDEZVÉNYEKEN, FALUNAPOKON VALÓ RÉSZVÉTELÉHEZ
 

Az infonnációhoz való egyenlő hozzáférés, valamint a támogatás elnyeréséhez történő 

egyenlő esélyek megteremtése érdekében a Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit 
Kft. és a Helyi Vidékfejlesztési Iroda az ÚMVP TS tengelye 
keretében 2010. évben támogatott valamennyi, a . 
kistérségben megrendezésre kerülő vidéki rendezvényen, falunapon egységes 
programot valósít meg, melynek elemei a következők: 

Kiállítás, gasztronómiai bemutató: a kistérség 
településeinek jellegzetes helyi kézműves, valamint egyedi gyártású helyi 
termékeinek, a kistérség turisztikai kínálatának (kiadvá~yok, prospektusok, 
programftizetek fonnájában) bemutatása; a helyi íz világot t~öző gasztronómiai 
termékek bemutatása (kóstoltatás), különös tekintettel az AVOP, és az ÚMVP 
keretében kapott támogatások révén fejlesztett tennékekre); 

Ügyfélfogadás, ügyfélszolgálat: 

•	 a rendezvény időtartama alatt folyamatos tájékoztatási, tanácsadási tevékenység 
ellátása, az ÚMVP I-IV. tengelyével, valamint a HVS-sel kapcsolatosan, 
különös tekintettel az aktualitásokra; 

•	 helyszíni MNVH regisztráció: a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
tevékenységének, céljának, működésének ismertetése, az érdeklődők részére a 
HVI vezetője révén helyszíni regisztráció biztosítása; 

•	 "Ismerd meg az ÚMVP-t" vetélkedő: az érdeklődők játékos vetélkedőn 

vehetnek részt (a "Mindent vagy Semmi" vagy a "Szerencsekerék" mintájára, 
akár csapatokban is), melynek tárgya az ÚMVP, valamint a Helyi LEADER 
Akciócsoport, és a rendezvénynek helyt adó település. A résztvevőket ÚMVP-s 
kommunikációs csomaggal, és finom falatokkal jutalmazzuk, a jó eredménnyel 

/,. ÚJ MAGYARORSZÁG 
\ • ,iDl:KfTJL[SZT[SI PROGRAM 

**** \', ~:'1 2007 -20 13	 * 
* * * **** 



(j ,\,\f!g\'\:.
 lf!\\0tm
~'\\f!f!:::f!0f!ft~1f! J 
volg)'c ,/ 

versenyzők külön ajándékcsomagot kapnának. A vetélkedő l alkalommal kerül 
megrendezésre, kb. 45-60 perc időtartamban. 

A PROGRAM IDŐPONTJA: a támogatott vidéki rendezvény, falunap programjához 
igazodóan, de legfeljebb de. 9 órától du. 18 óráig. A program egyetlen konkrét 
időponthoz kötött eleme a vetélkedő, melynek kezdési időpontját a HACS-csal és a 
HVI-vel folytatott egyeztetést követően a pályázatot benyújtó szervezet/személy 
határozhatja meg. 

A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSA: a program lebonyolítása a nyertes pályázó 
szervezet/személy és a Közreműködő szervezet által kötött Megállapodásnak 
megfelelő, a nyertes pályázó, a kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Iroda, valamint a 
Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft. között létrejövő Együttműködési 

Megállapodás alapján, mely tartalmazza: 

•	 Az együttműködő Felek megnevezését, adatait; 
•	 Az együttműködés tárgyát, célját; 
•	 Az együttműködés területeit (együttműködő felek "feladatainak" tételes és 

részletes felsorolása, a Felek jogainak és kötelezettségeinek felsorolása); 
•	 Az együttműködés egyéb feltételeit (finanszírozás kérdése, jogviták 

rendezésének módja, kommunikáció stb.). 

Kelt: Békéscsaba, 2010. február 2. 
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