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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 

ÚJRA MEGNYÍLIK A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉT  
CÉLZÓ PÁLYÁZAT! 

 

Az igényelhető támogatás, falusi, 
egyéb, és ifjúsági szálláshelyek, ki-
alakítására, fejlesztésére és turiszti-
kai szolgáltatások (agroturisztika, 
lovas turisztika, vadász-, erdei, hor-
gász, vízi–, borturizmus) fejlesztésére 
fordítható. 

Az ismert jogszabály tervezet szerint, 
a maximálisan igényelhető támogatási 
összeg 35 millió Ft. 

A pályázaton természetes személyek, mikro-, kis- vagy középvállalkozá-
sok, önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint nonprofit szerve-
zetek indulhatnak. 

A támogatási intenzitás 60%, hátrányos helyzetű területen 65%, de 
közhasznú szervezet esetében 100%  is lehet. 

A támogatási kérelmeket várhatóan 2013. október 15—november 15. 
között lehet majd benyújtani, kizárólag postai úton, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és a www.mvh.gov.hu web-
oldalon közzétett formanyomtatványokon a Körösök Völgye Vidékfejlesz-
tési Közhasznú Egyesület munkaszervezeti irodájához! 

Elszámolható kiadások: 
Építési munkák; 
Berendezési tárgyak, eszközök; 
Fatelepítés (horgászati célú fejlesztés, falusi vagy egyéb szálláshely 
kialakítása esetén) 
A szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja; 
23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 31.§ -a szerinti ún. egyéb költségek. 

A Körösök Völgye HACS területéről támogatási kérelem benyújtására 
jogosult települések: 
•    Hátrányos helyzetűek: Csárdaszállás, Doboz, Hunya, Kamut, Kardos, 
Kétsoprony, Murony, Örménykút, Tarhos, Békés és Mezőberény (csak 
külterülettel). 

•    Nem hátrányos helyzetűek:  
Kül– és belterülettel: Békésszentandrás, Csabacsűd,  Telekgerendás; 
Csak külterülettel: Békéscsaba, Gyomaendrőd, Kondoros, Szarvas. 

A témához kapcsolódóan  

2013. szeptember 30-án, du 16:00 órától  
pályázati tájékoztatót tartunk Gyomaendrődön (Rózsahegyi Ház). 

 
A fórumon való részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk! 

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: 

Formanyomtatványok (főlap, építési 
A, B és C betétlap, gépbeszerzés 
esetén gépbetétlap, eszközbeszer-
zés esetén árajánlatos tétel bejelen-
tő lap, közzétételi kérelem, nyilat-
kozat összeférhetetlenségről, nyi-
latkozat közbeszerzési kötelezett-
ségről); 
Önkormányzat esetén a képviselő-
testület határozatának kivonata; 
Nonprofit szervezet esetén 30 nap-
nál nem régebbi nyilvántartásba 
vételt igazoló bírósági kivonat; 
Közhasznú szervezet esetén köz-
hasznúsági nyilvántartásba vételről 
szóló igazolás; 
Egyházi jogi személy esetén nyil-
vántartásba vételt tanúsító okirat; 
Pénzügyi terv; 
5 millió Ft fölötti támogatási igény 
esetén üzleti vagy működtetési és 
fenntarthatósági terv; 
Pontozáshoz kapcsolódó dokumen-
tumok; 
De minimis nyilatkozat; 
Ingatlan nyilvántartási térképmáso-
lat;  
ha az ingatlan nem saját tulajdon, 
használati jogot igazoló okirat; 
Ha a referenciaár nem állapítható 
meg 2 db árajánlat; 
Gépkatalógusban nem szereplő gép, 
illetve eszköz esetén műszaki leírás; 
Építés esetén az ügyfél nevére szó-
ló, a tervezői kamarai névjegyzék-
ben szereplő tervező által készített 
és aláírt építési tervdokumentáció és 
műszaki leírás, valamint jogerős 
építési engedély, vagy igazolás az 
engedélyezési eljárás megindításáról 
(ha a beruházás építési engedély 
köteles) vagy igazolás arról, hogy a 
beruházás nem engedély köteles. 
Már működő szálláshely fejlesztése 
esetén  az 1 éves üzemelést igazoló 
jogerős üzemeltetési engedély. 
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Szinte minden Békés megyéről szólt az első Magyar Értékek 
Napján, 2013. szeptember 14-én Budapesten. 

A Hungarikum törvény megjelenése óta egyre nagyobb országos 
figyelem övezi hazánk helyi, megyei és országos értékeit, sorra 
alakulnak a helyi, megyei értéktárak, mostantól pedig évente 
egyszer, új országos esemény, a Magyar Értékek Napja kereté-
ben mutathatja meg Magyarország tizenkilenc megyéje, milyen 
népi hagyományai, kézműves értékei, kulturális kincsei vannak.  

Az egy napos programot a Bazilikában mise és a Kodály Kórus 
Debrecen fellépése zárta.  

A Békés Megyei Önkormányzat szakmai partnereivel a 
Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodájával és a Minta 
Menza Program szervezetével koordinálva készült a szerep-
lésre. 

A Békés megyei pavilonban kiállított 
anyagok közül nagy sikere volt a Ma-
gyar Kézműves Remek címet kiérdem-
lő, békési szilvalekváros papucsnak. 

Az egész napos programot lezáró kon-
cert után, a Békés megyeiek apró aján-
dékkal kedveskedtek a kilátogatóknak, 
és kis megyezászlókkal megtűzdelt kós-
tolótálat kínáltak körbe, rajta Békés 
megyei gasztronómiai termékekkel. 

Békés megye értékeinek bemutatása óriási sikert aratott a fővá-
rosban. Ugyan nem teljes spektrumát, de széles választékot mu-

tatott meg abból a gazdag 
kulturális, építészeti, népi 
iparművészeti és gasztronó-
miai kincsestárból melyet 
megyénk felhalmozott.  

A főszervező és partnerei 
elképzelései szerint a hagyo-
mányteremtő rendezvény 
jövőre is találkozóra hívja 
Magyarország megyéit, hogy 

évről-évre megmutassák megyei értéktáraik összegyűjtött tarta-
mát. 
Forrás: www.hir6.hu  

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

 

Békés megye 

Hungarikumai: 

 

 

Csabai kolbász; 

Gyulai kolbász; 

Békési pálinka 

 

BÉKÉS MEGYE ÉRTÉKTÁRA HUNGARIKUMOKAT IS TARTALMAZ 
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LEGFRISSEBB 

 
 

A kifizetési kérelmeket  

elektronikus úton, 2013. 

december 31-ig  

lehet benyújtani. 

MAGYARORSZÁGI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ 2013 
 
Az idén ötödik alkalommal meghirdetett "Magyarországi Falu-
megújítási Díj" mottója "Jobban élni". 

A pályázatot meghirdetők célja, 
hogy felkutassák, díjazzák és ezzel 
„reflektorfénybe állítsák“ azokat a 
települési közösségeket, amelyek 
kimagasló és példaszerű színvona-
lon végzik jövőbemutató fejlesztési 
munkájukat. A kiírók a példák be-
mutatásával, az információk cseré-
jével javítani kívánják a falumegújí-

tást végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, 
hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön.  

A kiírás célja az is, hogy kiválassza azt a települést, amely a legin-
kább méltó módon képviselheti hazánkat az „Európai Falumeg-
újítási Díj” pályázaton.  

A pályázatokat egy nyomtatott példányban és egy DVD példány-
ban kell a területileg illetékes állami főépítészhez benyújtani. A 
borítékra kérik ráírni: „Falumegújítási pályázat 2013”.  

A pályázatok beküldési határideje 2013. október 18.  

Bővebb információ: www.kormany.hu oldalon található. 

MEGHOSSZABBÍTOTT  
LEADER BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ 

 
Bár a LEADER 
pályázatok beadási 
határidejét egysé-
gesen 2013. szept-
ember 30. 18:00 
óráig meghosszab-
bították, a módosí-
tás nem vonatko-
zik azon Akció-
csoportok illeté-
kességi területé-

re, ahol forráskimerülésre tekintettel a pá-
lyázatok benyújtását korábban felfüggesz-
tették. 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 
illetékességi területén tehát abban az esetben 
lehet a fenti időpontig újra pályázatokat benyúj-
tani, ha a benyújtási időszakot az Irányító Ható-
ság közleményben újranyitja. 

Az újranyitásáról www.korosokvolgye.hu címen 
elérhető honlapunkon tájékoztatjuk Kedves 
Ügyfeleinket.   

KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁS 

 
2013. augusztus 1 - dec-
ember 31. között ismét 
lehetőség nyílik az egyes 
EMVA jogcímekből támo-
gatott projektek kifizetési 
kérelmeinek benyújtásá-
ra.  

A kifizetési kérelmek beadá-
sával kapcsolatos részletes 
szabályokat az alábbi, kötelezően alkalmazan-
dó közlemények tartalmazzák, melyek a www.mvh.gov.hu 
weboldalról letölthetőek. 
 

Falumegújítás-és fejlesztés: 114/2013. (VII.22.)  
 

Vidéki örökség megőrzése: 111/2013. (VII.22.)  
 

LEADER I-II. kör: 110/2013. (VII.22.)  
 

LEADER III. kör - 2013: 153/2013. (VIII.22.)  
 

Mikro-vállalkozások fejlesztése: 113/2013. (VII.22.)  
 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 112/2013. (VII.22.)  
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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 

     (16 órától előzetes 

      Időpont egyeztetés alapján) 

Péntek:         8.00—16.00 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

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 

A Csabai Kolbászfesztivál az egyik legjelentősebb gasztronómi-

ai rendezvénynek számít, nemcsak Békés megyében, de hazánk-

ban is. A Fesztivál a kolbász készítését, a disznótort, régiónk 

gasztronómiai hagyományait helyezi a középpontba.  

A látogatókat az igazi hazai ízek mellett remek fellépők és szóra-

koztató programok is várják Békéscsabán. A rendezvény hely-

színe a Városi Sportcsarnok, időpontja hagyományosan az 

Október 23-i ünnepségekhez kötődve, 2013. október 24—

27.  

A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is a Kolbászfesztivállal 

párhuzamosan kerül megrendezésre a XVII. Élelmiszeripari és 

Mezőgazdasági Kiállítás, amely délkelet-magyarország egyik 

legjelentősebb élelmiszeripari kiállítása.  

Bővebb információ: www.kolbaszfesztival.eu  

Első alkalommal kerül megrendezésre a CSAKK Halászlé-
főző verseny 2013. október 5-én 14:00 órától  
Békéscsabán. 
A programnak a Csabagyöngye Kulturális Központ melletti 
Kisliget ad otthont, ahol a hagyományos ízek és a korabeli 
hagyományok alapján elkészült gasztronómiai különleges-
ségek kerülnek bemutatásra.  
 

Bővebb információ: www.csabagyongye.com 

A Körös Kajak Sportegyesület 2013. szeptember 27-én rendezi 
következő közösségépítő sportprogramját, „Evezős és szabad-
téri labdajátékok a Magyar Diáksport Napján” címmel. 
 
A rendezvénnyel a 2012-ben a LEADER—Közösségi célú fejlesz-
tés jogcím keretében nyert 7 millió Ft támogatásból felújított 
Halász István csónakház szolgáltatásait népszerűsítik. 

A program keretében a helyi általános iskolákban tanuló felső 
tagozatos gyerekeknek és tanáraiknak, helyi diáksport egyesüle-
tek tagjainak szeretnének aktív kikapcsolódását biztosítani. 
 
További információ: www.gyomaendrod.hu  


