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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. JÚLIUS 

AZ OLTTÓL A KÖRÖSÖKIG ÉS VISSZA 

 

Barót és Szarvas  
városok közel két évti-
zedes testvér települési 
kapcsolatát továbbfej-
lesztve kötött együtt-
működési megállapo-
dást az erdővidéki és 
Olt menti településeket 
magába foglaló románi-
ai Alutus Regio Egyesület, illetve a  Békés megye közép-
nyugati részének közigazgatási egységeit LEADER-
térségbe összefogó Körösök Völgye Vidékfejlesztési Köz-
hasznú Egyesület. 

Az együttműködési megállapodás értelmében a közeljövőben 
mindkét fél pályázatot fog benyújtani saját illetékes hatóságá-
hoz, amelyek sikeres elbírálását követően egy-egy, a partne-
rek térségeiben fellelhető természeti és épített örökségeket, 
kulturális és gasztronómiai termékeket, valamint turisztikai 
attrakciókat és szolgáltatásokat népszerűsítő reklámfilm ké-
szül, amelyeket az együttműködő felek kölcsönösen terjeszte-
nek majd térségeikben.  

A két egyesület elnöke, Demeter János és Hodálik Pál,  
Szarvas alpolgármestere kézjegyével szentesített együttmű-
ködés célja – a térségeket ismertető filmek elkészülése mel-
lett – a határon túli, illetve az anyaországi magyarsággal való 
kapcsolatok ápolása, bővítése, újabbak kialakítása, a potenci-
ális látogatók, turisták, illetve befektetők megszólítása.  

A turisztikai ágazat szereplőinek népszerűsítése révén a kez-
deményezés remélhetőleg hozzájárul a kistérségek látogatói 
számának növeléséhez és az infrastrukturális fejlesztésekhez 
is. 

 
Forrás: http://www.hirmondo.ro/web/index.php/korkepek/baroti-
korkep/45884-Olttl-Krskig-vissza.html 

MEGJELENTEK AZ ÚJ KIFIZETÉSI 
KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

 
Felhívjuk a nyertes projektgaz-
dák figyelmét, hogy 2013.  
augusztus 1 - december 31. 
között  ismét lehetőség nyílik 
az egyes EMVA jogcímekből 
t á m o g a t o t t  p r o j e k -
tek kifizetési kérelmei-
nek benyújtására.  
 
Az elszámolásokat csak elektro-
nikus űrlapon, ügyfélkapun ke-
resztül nyújthatják be! Így min-
denekelőtt kérjük, a kedvezmé-
nyezetteket, elsőként  az elektro-
nikus felülethez való hozzáféré-
sükről gondoskodjanak!  

 
A kifizetési kérelmek beadásá-
val kapcsolatos részletes szabá-
lyokat az alábbi MVH MVH Köz-
lemények tartalmazzák.  
 

LEADER 

110/2013. (VII.22.) közlemény 
 

VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 

111/2013. (VII.22.)  közlemény 
 

TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK 
ÖSZTÖNZÉSE 

112/2013. (VII.22.)  közlemény 
 

MIKRO-VÁLLALKOZÁSOK  
FEJLESZTÉSE 

113/2013. (VII.22.)  közlemény 

 

FALUMEGÚJÍTÁS-ÉS FEJLESZTÉS 

114/2013. (VII.22.)  közlemény 
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LEADER - AKTUALITÁSOK 

 

 

A megítélhető támogatás 

maximális összege  

tanyagazdaságok  

fejlesztése esetén  

7 500 euronak megfelelő 

forintösszeg. 

MÉG VAN LEHETŐSÉG LEADER PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA 
 
A napokban módosított LEADER Intézkedési Tervben megjelölt célokra még 
lehetőség van pályázatokat benyújtani. 
A változások értelmében az Intézkedési Terv 4. Térségi és nemzetiségi 
hagyományok ápolását célzó komplex programok támogatása c. intézkedé-
se esetében statisztikai kistérségenként 10 db projekt adatlap támogatha-
tó. 
A két fordulós pályázati rendszer első körében a Helyi Bíráló Bizottsághoz kell 
postai úton eljuttatni a projekt adatlapokat és a kapcsolódó mellékleteket. A 
Bizottság még 2 alkalommal, 2013. augusztus 9-én és 15-én ülésezik. 
 
A pályázattal kapcsolatos bővebb információk, nyomtatványok és kitöltési út-
mutatók weboldalunk DOKUMENTUMTÁR-ából letölthetőek.  

AUGUSZTUS 7-IG LEHET PÁLYÁZNI A TANYAPROGRAMBAN!  
 
Augusztus 7-ig nyújthatnak be pályázatot a 
Nemzeti Tanyafejlesztési Program 2013. évi 
kiírására a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet elektroni-
kus felületén keresztül az önkormányzatok 
és civil szervezetek mellett azok a magán-
személyek és őstermelők, akik életvitelsze-
rűen tanyás térségben élnek. 

Idén a települési és térségi fejlesztések, 
villany nélküli tanyák lakóépületének alap-
vető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések, valamint tanyagaz-
daságok indításának vagy fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatá-
sára lehet pályázni. 

A pályázatok benyújtása elektronikus úton történik, de a beadott adatlapot és a 
mellékleteket véglegesítés után egy eredeti és két másolati példányban a végső 
határidőt követő öt naptári napon belül, vagyis legkésőbb 2013. augusztus 12-ig 
a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Buda-
pest, Park u. 2. címre egy zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes aján-
lott küldeményként postára kell adni. 

A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok formanyomtatványon elérhe-
tők az elektronikus kitöltési felületen. Ezen nyilatkozatok az adatlap kitöltését, 
majd véglegesítését követően lesznek kinyomtathatók. 

A részletes feltételeket az 56/2013. (VI.29.) VM rendelet és a lenti linken elérhe-
tő pályázati felhívások tartalmazzák. 

http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php 
 
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető: 
 

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
1223 Budapest, Park u. 2. 

Tel.: 1/362-8100; Fax.: 1/362-8104 
Dr. Hiller Márta 

E-mail: mtpi@nakvi.hu 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 
 
Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdítá-
sáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 31. §-a alapján a tele-
pülési önkormányzatok 2013. 
július 1-től csak akkor része-
sülhetnek európai uniós forrá-
sokból támogatásban, ameny-
nyiben a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelő helyi 
esélyegyenlőségi programot 
készítenek.  

Az EMVA társfinanszírozású 
intézkedésekre benyújtott 
pályázataikhoz a települési 
önkormányzatoknak nem 
szükséges e dokumentumokat 
csatolniuk, azok meglétét a 
Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal a Türr István 
Képző és Kutató Intézet hon-
lapján kötelezően közzétett 
adatok alapján ellenőrzi.   

http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php
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LEADER 2014 - 2020 

 

 

A vélemény nyilvánításra 

2013. július 31-ig az alábbi 

linken van lehetőség, de a 

Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat 2013. szeptember 

30-ig több vidéki konzultá-

ciót is szervez. 

 

http://www.mnvh.eu/

videkfejlesztesi-program-

tarsadalmi-egyeztetes 

 

ELINDULT A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 

Elkészült a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program 
tervezete, megkezdődött annak társadalmi egyeztetése.   
 
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Vidékfejlesztési Minisztéri-
umban tartott sajtótájékoztatón elmondta, a tervezés piramisrendszer alapján, 
különböző munkacsoportok, szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával 
zajlott. Az európai uniós források felhasználásának tervezéséhez kapcsolódóan 
kiadott Kormányhatározat kilenc operatív programot irányoz elő, ezek egyike a 
Vidékfejlesztési Program (VP), amely szorosan kapcsolódik a többi operatív prog-
ram intézkedéseihez, azokkal együttműködésben valósul meg. 
  
Az EU több mint hárommilliárd euró társfinanszírozást biztosít a Vidékfejlesztési 
Programra, amelynek egyik legfontosabb intézkedése a versenyképesség fokozá-
sa. „Míg Nyugat-Európában a szegénység egy városi kategória, addig Közép- és 
Kelet-Európában a vidéki térségek szegénysége valós probléma, ezért a program-
nak ezt orvosolnia kell” – tette hozzá V. Németh Zsolt. 
  
A VP a tervezett százalékos forrásarányokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapra vonatkozó rendelettervezettel összhangban – a technikai segítség-
nyújtás mellett - hat prioritás mentén különíti el, amelyek a következők:  
1. a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdé-

szetben és a vidéki térségekben  (tervezett forrás 3%) 
2. a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa 

esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 
(tervezett forrás 42%) 

3. az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság 
terén történő előmozdítása (tervezett forrás 3%)  

4. a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és javítása (tervezett forrás 26%) 

5. az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid 
kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gaz-
daság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élel-
miszer-ipari és az erdészeti ágazatban (tervezett forrás 5%) 

6. a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gaz-
dasági fejlődés, szociális szövetkezetekés önellátó gazdálkodás támogatá-
sa a vidéki térségekben (tervezett forrás 17%) 

7. Technikai segítségnyújtás (tervezett forrás: 4%) 
 
Kiemelt jelentőségű a más operatív programokkal tervezett együttműködés, hi-
szen ezek prioritásai között több kapcsolódási pont is található. Többek között a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal szoros együttműködés-
ben valósulhat meg a kis- és középvállalkozások, valamint a turizmus fejlesztése, a 
Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Programmal lehetne megvalósí-
tani az öntözésfejlesztési beruházásokat, míg az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Programmal az agrár-szakigazgatás fejlesztésében segíthetik egymást. 
 
Az együttműködés további sajátos területe a helyi fejlesztési programok megvaló-
sítása, amelyek esetében alulról szerveződő módon, a helyi közösség részvételével 
és összefogásával lehetőség nyílik akár több alapból finanszírozott, úgynevezett 
közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítására. Az EMVA forrásainak 
öt százalékát kötelezően CLLD módszerrel kell felhasználni, míg az Európai Regio-
nális Fejlesztési, az Európai Szociális, valamint az Európai Tengerészeti és Halá-
szati Alap esetében ez választható lehetőség.   
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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 

LEGFRISSEBB 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

PROGRAMAJÁNLÓ 

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 

Sárkány hajó és kenu verseny 
 
Időpont: 2013. július 27.  09:00-16:00 
Helyszín: 5500 Gyomaendrőd, VII. ker. 0823/2 hrsz, Hármas-Körös (Halász 
István Csónakház) 
 

Program: 
09.00 - Gyülekező a közúti híd mellett álló Halász István Csónakház-
nál, és regisztráció. 
10.00 - Sárkányhajó futamok 
13.00 - Kenu futamok 
15.00 - Eredmény hirdetés  
Nevezési díj: 500 Ft/fő. 
A csónakháznál labdajátékok: foci, tollas, lengőteke, sorverseny 

Vidékfejlesztési Információs Nap  
 
A vidék- és területfejlesztők, a helyi stratégiai terve-
zők, a civil szervezetek  és az önkormányzati szakem-
berek számára szervez találkozót az MNVH Békés me-
gyei referense.   
Időpont: 2013. augusztus 5. 15:30-17:00  
Helyszín: Dobozi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
(IKSZT) Doboz, Hunyadi tér 1. 

VII. Sport- és Vitaminnap 
 
A békésszentandrási sporttelepen hetedik alkalommal kerül 
megrendezésre a Sport- és Vitaminnap, mely program kerete-
in belül az egészséges táplálkozás és a mozgás jelentősége 
k e r ü l  a  k ö z é p p o n t b a . 
A helyi civil szervezetek és az önkormányzat több standon 
mutatják be életüket és elképzeléseiket a fent említett témák-
ban. A nap folyamán meghívott előadók tartanak előadásokat, 
melyet termékbemutatókkal egészítenek ki.  
 
Helyszín: Békésszentandrás, Bencsik Mihály Sporttelep 
Esemény kezdete: 2013.08.09-11.  
 
Bővebb info: www.bekesszentandras.hu  


