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FÓKUSZBAN AZ EREDMÉNYEK
A Körösök Völgye Akciócsoport „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a
Körösök Völgyében” c. Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiája
végrehajtása során három
pályázati
fordulóban
ezidáig több mint 50 fejlesztési projekt megvalósításához járult hozzá, közel 850 millió Ft támogatási forrás odaítélésével.
A meghozott döntések
alapján
mintegy
320 millió Ft szolgálta a
települések külső megjelenésének, közterületek
állapotának
javítását,
440 millió Ft pedig az
üzleti szféra szereplőinek
növekedését.
A helyi közösségek társadalmi szerepvállalásának
ösztönzésére
majd
100 millió Ft-ot fordítottak a nyertes projektgazdák.
Hírlevelünk e havi számában néhány megvalósult
projektről számolunk be.

2011. NOVEMBER

MEGNYÍLT A MEZŐBERÉNYI CIVIL KÖZPONT
Október 24-én ünnepélyes keretek között adták át a nagyközönségnek a mintegy 22 millió forintból kialakított
Civil Fejlesztő Központot Mezőberényben.
Megnyitó beszédében Siklósi István polgármester a civil szervezetek és az alulról jövő kezdeményezések fontosságára hívta fel a
figyelmet.
Pocsajiné Fábián Magdolna, a
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének titkára köszöntőjében arról szólt, hogy miként lehet élettel megtölteni az
intézményt. A szakember szerint
a civilek önjárósága, valamint egy
kistérségi civil szakmai műhely
létrehozása egyaránt hozzájárulhat a centrum eredményes működéséhez.
A városban jelenleg mintegy hatvan civil szervezet dolgozik, s
részükről máris jelentős az érdeklődés a létesítmény adta korszerű lehetőségek iránt.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ égisze alatt üzemelő
Civil Fejlesztő Központban tizenegy különböző helyiség, köztük
számos iroda és egy 40 fős oktatóterem szolgálja a szféra szereplőit. A létesítmény korábban a helyi közszolgáltató intézmény
irodaépülete volt, ezt alakították át és korszerűsítették az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER – Közösségi
célú fejlesztés jogcímén elnyert 17 millió 453 ezer forintos
támogatás és a 4 millió 500 ezer forintos önerő segítségével.
A beruházásnak köszönhetően a Békési út 3. szám alatt modern
tárgyi és számítástechnikai,
informatikai infrastruktúra áll
az érdeklődők rendelkezésére,
a Kulturális Központ munkatársai pedig hétfő, szerda és csütörtöki napokon 8 - 12 óráig,
kedd és pénteki napokon 8 - 16
óráig személyesen segítik a non
-profit szervezetek tevékenységét.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HÁLÓZATÉPÍTÉS
MEGÚJULT A BÉKÉSSZENTANDRÁSI REFORMÁTUS TEMETŐ

2011. nyarán befejeződtek a békésszentandrási református temető felújítási munkálatai, október elején istentisztelet, helyszíni bejárás és komolyzenei műsorok keretében ünnepelték a ravatalozó és környékének átadását.
Az évek során a temető infrastruktúrája sajnos erősen leromlott, sem funkcionális, sem esztétikai szempontból nem szolgálta megfelelően a békés
megemlékezést, a látogatók vigasztalódását. A ravatalozó réz födémét több
alkalommal megrongálták, sőt egy részét eltulajdonították, veszélyeztetve
ezzel használhatóságát is.

A Falumegújítás—
és fejlesztés
jogcím keretében
ezidáig 11 projekt
összesen
146 millió Ft
támogatásban
részesült.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Falumegújítás – és fejlesztés c. jogcíme keretében a Békésszentandrási Református Egyházközség
5 568 480 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a szükséges
fejlesztések végrehajtására. A pályázati forrás segítségével teljesen új, esztétikus födémet kapott a ravatalozó és új térkő burkolatot annak környéke,
sor került riasztórendszer kiépítésére, de új nagykapu és kút is készült,
valamint padokat, szeméttárolókat, hirdetőtáblákat szereltek fel a temető
területén.
A műszaki ellenőri feladatok elvégzésére helyi vállalkozót kértek fel, a
fenntartási, karbantartási munkákat korábbi megállapodás alapján a helyi
települési önkormányzattal partnerségben végzik.
Bár a támogatás a beruházás teljes költségét fedezte, az Egyházközség számára komoly kihívást jelent a forrás utófinanszírozott jellege, ezért gyűjtést szerveztek. Az adományok nem csupán a temető megújításához, de a
következő fejlesztési terv, a helyi református templom felújításának előkészítéséhez is hozzájárulnak.

TANULMÁNYÚTON JÁRT NÁLUNK AZ ABAÚJ LEADER EGYESÜLET

Október 20-22. között az észak-magyarországi Abaúj LEADER Egyesület
három napos látogatást tett a Körösök Völgyében. A közel 40 fős, többségében az üzleti és a civil szférát képviselő delegáció több, az Akcióterületen
megvalósult, az AVOP LEADER + Program és az EMVA keretében támogatott
mintaértékű projektet megtekintett, részleteiben megismerte a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület gondozásában megvalósított „Körösök lágy ölén”
c. öko-turisztikai projektet és közelről megszemlélte a térség gasztronómiai
és kulturális jellegzetességeit is.
A tanulmányút állomásai között volt a patinás békéscsabai Fiume Étterem, a
tarhosi Libás Tanya, a mezőberényi Madarak Háza Látogatóközpont, a
Hosszú—tó és a Tánczos Panzió, de a vendégek eljutottak a
békési Pálinka centrumba és a Körösök Völgye Látogatóközpontban tartott biopiacra is.
Különösen nagy érdeklődés övezte a békéscsabai, békési és gyulai pihenőpontokon áthaladó
ökotuisztikai túraútvonalat és az aköré épített
hálózatot, hisz az abaúji térségben folyó Hernád hasonló fejlesztési lehetőségeket rejt magában.
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HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS PIACSZERZÉS
ISMÉT NAGY SIKER VOLT A CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL ÉS A VIDÉK SÁTRA

2009-ben a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet és a Magyarországi
LEADER Közhasznú Egyesület együttműködésével először nyílt
meg a „Vidék Sátra” a Békéscsabai Kolbászfesztivál keretén
belül.
A vidék saját sátrában az ország LEADER térségeiből érkező kézművesek, népi iparművészek és kistermelők, szövetkezetek, saját
térségükre jellegzetes élelmiszeripari termékeket előállító vállalkozások mutatták be a nagyközönségnek termékeiket, miközben
ugyanitt a népi zenés hagyományokat, kultúrát ápoló fellépők szórakoztatták a vendégeket és kiállítókat egyaránt.
A kezdeményezés óriási sikert aratott, így nem meglepő, hogy az idén
újra megnyíló „Vidék Sátra” ismét a közel 100 ezer vendéget vonzó
Fesztivál egyik kedvence lett.
A nagyszabású kiállítás –és vásár 2011. október 2831. között a Doboziak Dobozért Közalapítvány és
partnerei szervezésében valósult meg, egy, a
LEADER – Térségen belüli szakmai együttműködés jogcím keretében több mint 16 millió forinttal támogatott projekt részeként.
Az együttműködő partnerek közös fellépésének
első állomása a Kolbászfesztivál volt.

A
Doboziak Dobozért
Közalapítvány
által koordinált
szakmai együttműködésben
közel 30
helyi termék
előállító vesz
részt.

Négy napon keresztül, több mint 1200 m2-en egyaránt óriási kínálattal volt jelen a Dobozi Népművészeti Egyesület, a Megyeri Kézműves Falu és a Békés Megyei Népművészeti Egyesület.
A kézművesek és népi iparművészek által készített szőttesek, hímzések, csipkék, fazekas edények,
kerámiák, ékszerek, csuhé, gyékény és fonott áruk tömkelegéből válogathattak a látogatók. A kiállításokat keramikus és kovács bemutató színesítette, de bárki megtanulhatta a szövés fortélyait is.
Igazi különlegességnek számítottak a Bács-Kiskun megyéből érkezett Schneider-féle festett bútorok és a Dallos mézeskalácsok.
A hazai élelmiszeripar kuriózumait képviselték a csengődi borok és a keceli pálinkák, s hogy
senkinek ne szálljon fejébe az ital, a Dél-alföldi Termék Klaszter és a Szomatika Bt. kiváló zöldségek, savanyúságok, mézek, sajtok és természetesen száraz kolbászok kóstoltatásáról gondoskodott.
Közel 10 szervezet és több mint 100 kiállító, helyi termék
előállító mutatkozott be, a Szent István Egyetem szarvasi
Gazdasági, Agrár - és Egészségtudományi Kara szakmai
standdal volt jelen. A színpadon fellépett többek között a
telekgerendási Borouka Pávakör és a Dobozi Népdalkör is.
A Program főattrakciójának számító kolbászgyúró verseny
összesen közel félezer indulóját a „Vidék Sátrában” további
egy tucat csapat egészítette ki, az elkészült kolbászokat helyben, kemencében sütötték meg.
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LEGFRISSEBB
Megváltoztak a kifizetési kérelembenyújtási időszakok
Hírlevelünkben már több alkalommal beszámoltunk arról, hogy az EMVA keretében
támogatott projektek többsége esetén figyelembe veendő kifizetési kérelem benyújtási szabályok 2011 nyarán jelentősen módosultak.
A kifizetési kérelmeket évente február 1.—május 31. és augusztus 1.—
december 31. között lehet benyújtani.
Azon kedvezményezetteknek, akik 2010 decemberében, vagy azt követően kapták
kézhez támogató határozatukat, 9 hónapon belül kifizetési kérelmet kell benyújtaniuk (melyben nem kizárólag egyéb kiadásokat kívánnak elszámolni), 24 hónapon belül pedig a jóváhagyott elszámolható kiadás 50%val el kell számolniuk.
A részletes szabályokat a 23/2007. (IV.23.) FVM rendeletben és a vonatkozó MVH közleményekben találják,
melyek elérhetők a www.mvh.gov.hu internetes címen.

Lezárult a LEADER Pályázatok benyújtási időszaka
Lezárult a 2011-es LEADER Pályázati felhívás benyújtási időszaka. A pályázatokat csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehetett beadni, s ez jelentős próbatétel elé állította az Akciócsoport ügyfeleit és munkatársait egyaránt. A kétlépcsős pályázati rendszer első fordulójában
51 projektgazda nyújtott be projekt javaslatot, ám a 48 támogatott fejlesztési elképzelés közül
mindössze 35 ötletet sikerült kész támogatási kérelem formájában benyújtani. A kérelmek
adminisztratív feldolgozása megkezdődött, a döntéshozatal tavasszal várható.

Újabb nyilvántartásba vételi időszak az MNVH –nál
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által a jövőben különböző vidékfejlesztési témákban
meghirdetett pályázati felhívásokra projektötletet benyújtani kívánó, vidékfejlesztési
témakörben tevékenykedő szervezeteknek előzetesen nyilvántartásba kell vetetniük
magukat az MNVH-nál.
Figyelem! Az előzetes nyilvántartásba vétel nem egyenlő az MNVH regisztrációval és az MVH regisztrációval!
Az előzetes nyilvántartásba vételt kezdeményezni akkor szükséges, ha a jövőben a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat által meghirdetett pályázati felhívásokra projektötletet szeretnének benyújtani. Egyéb más támogatási programban való részvételre a nyilvántartásba vételi kérelemnek nincs hatása!
A következő nyilvántartásba vételi időszak 2011. december 5-12-ig tart.
Bővebb információ a www.mnvh.eu weboldal „Projektötleti felhívások” menüpontban.

Taggyűlés
Várhatóan december elején kerül sor a Körösök Völgye Akciócsoport Np. Kft. tagjainak éves
gyűlésére, melyen a Kft. vezetése tájékoztatást ad az elmúlt évben végzett tevékenységekről.
A taggyűlés pontos időpontjáról és helyszínéről minden érintettnek értesítést küldünk.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

ÜGYFÉLFOGADÁS:

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

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe
beruházó Európa
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Hétfő:
8.00—16.00
Kedd:
8.00—16.00
Szerda:
8.00—16.00
Csütörtök:
8.00—18.00
(16 órától előzetes
Időpont egyeztetés alapján)
Péntek:
8.00—16.00

