KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
EGYHANGÚAN FOGADTA EL A KÖZGYŰLÉS A FELÜLVIZSGÁLT HELYI
VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁT

A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 2011 tavasza óta végbement gazdaságitársadalmi változások a térség
fejlődési irányaiban, a környezeti, gazdasági, társadalmi folyamatokban nem okoztak
jelentős változást, a munkanélküliség, a jövedelmi viszonyok és
az elvándorlás tekintetében a
probléma továbbra is erőteljesen
van jelen.
A térség erősségeire és lehetőségeire alapozott kitörési pontok
ugyanakkor továbbra is az agrárium és a turizmus fejlesztése, valamint a megújuló és bioenergia hasznosítás lehetnek.

2013. ÁPRILIS

JÚNIUS 3-ÁN NYÍLIK MEG AZ ÚJ LEADER PÁLYÁZATI IDŐSZAK
2013. nyarán a korábbi pályázati fordulóhoz hasonló rendszerben, de kevésbé
kötött feltételek mellett igényelhető támogatás a LEADER Program keretében.
A projekteket közösségi célú vagy vállalkozás alapú fejlesztésekre lehet benyújtani, a non-profit szervezetek, egyházak és
önkormányzatok 100%-os, a mikro-kis és
középvállalkozások, őstermelők, magánszemélyek 60-65%-os támogatási intenzitás mellett pályázhatnak.
Egy-egy projekt keretében komplex fejlesztések is megvalósíthatóak,
mivel a keretszabályok szerint az alábbi támogatható tevékenységeken
belül minden költség elszámolható, ami nem szerepel a nem elszámolható kiadások listáján:
építés,
gép-és eszközbeszerzés,
szolgáltatások beszerzése;
rendezvény előkészítés és lebonyolítás,
képzés előkészítés és lebonyolítás,
tanulmány készítés,
egyéb.
A támogatott fejlesztéseket legkésőbb 2014. december 31-ig meg
kell valósítani, és ugyanezen időpontig a záró elszámolást is be kell
nyújtani.
A pályázat 2 fordulós. A felhívás megjelenését követően elsőként a
projekt adatlapot és az ahhoz tartozó mellékleteket kell benyújtani a
Helyi Bíráló Bizottsághoz, majd a Bizottság támogató nyilatkozatának
birtokában a teljes pályázati anyagot kell elektronikusan beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

A Stratégia alapcélja, célkitűzéseinek és intézkedéseinek
rendszere ezért érdemben nem
változott. A 6 fő célkitűzéshez a
korábbi 19 intézkedés helyett
18 társul, a D.4. intézkedés törlésre, az F) célkitűzés és a B.1.,
F.1., F.3. intézkedések pontosításA pályázatok elbírálása az MVH-hoz történő benyújtás sorrendjében
ra kerültek.
Megtörtént a Helyzetelemzés
fejezetekhez kapcsolódó adatok
aktualizálása és az újabb eredmények összegzése a korábbiakkal,
valamint a Stratégia kiegészült
a LEADER Intézkedési Terv
melléklettel, mely a 2013. évi
LEADER pályázati felhívás
alapját képezi majd, és melynek megvalósítására 194 millió
Ft áll rendelkezésre.

történik.
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területére vonatkozó pályázati felhívás alapját képező, a részletes feltételeket (ügyfélkör,
jogosult települések, igényelhető támogatás min. és max. összege, csatolandó dokumentumok, támogatható tevékenységek, egyéb előírások)
tartalmazó LEADER Intézkedési Terv tervezete és minden kapcsolódó
irat megtalálható www.korosokvolgye.hu weboldal „DOKUMENTUMTÁR”
menüpontjában.
A pályázati felhívás megjelenése 2013. május 21-én várható, a vonatkozó MVH közleményt vélhetően ugyanekkor teszik közzé.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül,
szervezeteknek meghatalmazott útján lehet benyújtani.
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LEADER 2013 - GAZDASÁG FEJLESZTÉS
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi területén érvényes LEADER Intézkedési Terv tervezete alapján az alábbi célokra nyújtható be pályázat 2013-ban.
A TÉRSÉG TURISZTIKAI KÍNÁLATÁNAK BŐVÍTÉSE ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE
SZÁLLÁSHELYEK MENNYISÉGI ÉS
MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE

Támogatás
v e he t ő
igénybe új
ifjúsági
szálláshelyek kialakításához,
vagy működő ifjúsági szálláshelyek
korszerűsítéséhez,
bővítéséhez
A Vidékfejlesztési
szükséges építési tevékenységekre,
gépek és eszközök beszerzésére, a
Miniszter
minőségi fejlesztést szolgáló szolLEADER rendelete
gáltatások igénybe vételére (ide
értve a szálláshelyek vezetéséért és
és az Akciócsoport
működtetéséért felelős szakmai
munkatársak képzését is), és a
LEADER Intézkedési Terve
kapcsolódó marketing tevékenyséalkotják
gekre.
Statisztikai kistérségenként legfela 2013. évi
jebb 1 ifjúsági szálláshely fejlesztéLEADER pályázati
se támogatható.
Pályázatot valamely városi rangú
felhívást.
településen működő önkormányzat,
egyház vagy nonprofit szervezet
nyújthat be, közösségi célú beruházásra, a támogatás min. 5 millió,
MEGÚJULÓ ENERGIA GAZDÁLKO- max. 20 millió Ft lehet.
DÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE,
AZ ALTERNATÍV ENERGIA FELHASZNÁLÁS
NÖVELÉSE

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztés keretében hasznosított
megújuló
vagy
bioenergia közvetlenül
kapcsolódjon az adott termék
vagy szolgáltatás előállításához. A fejlesztéssel érintett
tevékenységhez közvetlenül
nem kapcsolódó, kizárólag a
valamely gép, eszköz, telephely üzemeltetési költségeit
csökkentő építési tevékenység és/vagy gépek, eszközök
és szolgáltatások beszerzése
az intézkedés keretében nem
támogatható.
Mikro-kis és középvállalkozások és őstermelők 2—10
millió Ft támogatásra pályázhatnak.

TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

Támogatás vehető igénybe attrakciók és
szolgáltatások elérhetőségének és színvonalának javítása, valamint új attrakciók és
szolgáltatások kialakítása és bevezetése
érdekében szükséges építési tevékenységre, gép-és eszközbeszerzésre, a minőségi
fejlesztést szolgáló szolgáltatások igénybe
vételére (ide értve az üzemeltetésért és a
vendégek kiszolgálásáért felelős szakmai
munkatársak képzését is), és a kapcsolódó marketing tevékenységekre.
Településenként egynél több azonos típusú attrakció és/vagy szolgáltatás fejlesztése nem támogatható.
Az ügyfélnek a fejlesztéssel érintett attrakciót és/vagy szolgáltatást a vendégek
számára önállóan is elérhetővé kell tennie, de az ügyfél által, vagy más személy,
szervezet (partner) által működtetett
szálláshely szolgáltatáshoz is hozzá kell
kapcsolnia.
Vállalkozás alapú pályázatot nyújthat be
bármely településről mikro-kis és középvállalkozás, természetes személy és őstermelő, min. 1 millió, max. 10 millió Ft támogatás igénnyel.

MIKRO-VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE, A HELYI AGRÁRTERMÉKEK FEJLESZTÉSE ÉS PIACI POZICIONÁLÁSA
VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉS

EGÉSZSÉGES ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁS

Cél a térség azon mikro-kis és középvállalkozásainak versenyképességéhez és
munkahelyteremtő képességének erősítéséhez szükséges tevékenységi kör
bővítést, termék előállítás mennyiségi és
minőségi fejlesztést, szolgáltatás minőségi fejlesztést, technológiai fejlesztést és
telephely korszerűsítést célzó beruházások támogatása, mely vállalkozások új
vagy magasabb színvonalú termékei és
szolgáltatásai a helyi lakosság számára
elérhető lehetőségeket bővítik, a helyi
erőforrásokra támaszkodnak és/vagy
helyi/térségi munkaerőt foglalkoztatnak,
ezáltal a helyi életminőség növeléséhez
is hozzájárulnak.
Mikro-kis és középvállalkozások 500 e Ft
—10 millió Ft támogatást igényelhetnek.
Önerő igazolást kérünk!

Min. 200e Ft, max.
20 millió Ft támogatás vehető igénybe az Annex 1.
termékek körébe
besorolható termékek és/vagy a helyi termékek előállítását és hozzáadott értékének növelését
szolgáló beruházások, fejlesztések
megvalósítására új munkahelyek
teremtése, illetve munkahelyek megtartása érdekében, valamint az őstermelői és kistermelői élelmiszertermelés, - előállítás és értékesítés
feltételeinek javítására az alternatív
jövedelemszerzési lehetőségek bővítése céljából.
Elszámolható kiadás az építési tevékenység, gépek, eszközök és szolgáltatások beszerzése, képzések előkészítése és lebonyolítása, marketing tevékenység.
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LEADER 2013 - SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS
TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE
KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGOT ELŐSEGÍTŐ KOMPLEX PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás vehető igénybe olyan egyszeri alkalommal, vagy rendszeres
időközönként sorra kerülő akciókra, melyek meghatározott cél meghatározott célcsoport tevékeny
bevonásával történő megvalósítására irányulnak és
közvetlen, azonnali eredménnyel zárulnak, és a későbbiekben is fenntartható,
az intézkedési cél elérését folyamatosan elősegítő fejlesztést is végrehajtanak. A támogatás építési tevékenységekre, gépek-és eszközök beszerzésére,
szolgáltatások beszerzésére, és az akciók végrehajtásához kapcsolódóan rendezvények előkészítésére és lebonyolítására, valamint a fejlesztés keretében
végrehajtott akciókhoz közvetlenül
kötődő marketing tevékenységekre
használható fel.
A nonprofit szervezetek és egyházak
közösségi célú programjaira min. 500e
Ft, max. 2 millió Ft támogatás igényelhető.

TÉRSÉGI ÉS NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK
ÁPOLÁSÁT CÉLZÓ KOMPLEX PROGRAMOK
MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás vehető igénybe a
már
működő
tájházak, bemutatóhelyek, kézműves műhelyek
fenntartása,
gy ű j t e m é ny e k
kezelése és bemutatása valamint a
kapcsolódó hagyományőrző tevékenységek végzéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi eszköz háttér
fejlesztése, gasztronómiai és kulturális
fesztiválok, és helyi hagyományőrző
programok megvalósítása érdekében
építési tevékenységekre, gépek - és
eszközök beszerzésére, szolgáltatások
beszerzésére, és rendezvények előkészítésére és lebonyolítására, valamint
a fejlesztéshez közvetlenül kötődő
marketing tevékenységekre.
Statisztikai kistérségenként legfeljebb
5 pályázat támogatható.
Non-profit szervezetek, egyházak és
önkormányzatok 500 000—3 000 000
Ft támogatást igényelhetnek.

A jelenleg rendelkezésre
álló 194 284 102 Ft forrás
50-50%-ban
gazdaságfejlesztésre,
valamint
szolgáltatásfejlesztésre
fordítható.

PARTNERSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE ÉS A HELYI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE, A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FELZÁRKÓZTATÁSA
KÜLTÉRI KÖZÖSSÉGI TEREK ÉS
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE

Támogatás vehető igénybe kültéri,
közcélú közösségi terek és lovas
vagy vízi sporthoz kapcsolódó
pályák, létesítmények fejlesztése
kapcsán felmerülő építési tevékenységekre, eszközök és szolgáltatások beszerzésére, valamint a
fejlesztés keretében kialakított
közösségi tér helyi szintű megismertetését és népszerűsítését
célzó marketing tevékenységekre.
Nonprofit szervezetek külső közösségi tér kialakítása esetén max.
2 millió Ft-ot, sportpálya felújítás
esetén max. 10 millió Ft-ot igényelhetnek.
Statisztikai kistérségenként legfeljebb
1
l o v a s
s po r t h o z
kapcsolódó pályázat támogatható.

HELYI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE, HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

CIVIL FEJLESZTŐ KÖZPONTOK
SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

Támogatás
vehető
igénybe az alábbi
témára épülő rendezvények és képzések
előkészítésre
és
lebonyolítására,
szolgáltatások
beszerzésére és marketing tevékenységre:
hálózatépítés, a civil szervezetek szervezetfejlesztése és professzionalizációja,
szakmai ismeretek, általános kompetenciák és motiváció erősítése, alternatív
foglalkoztatási módok, területfejlesztési
és
vidékfejlesztési
ismeretek/
módszerek/jó gyakorlatok.
Az intézkedés keretében legfeljebb 7
pályázat támogatható.
A támogatott programoknak legalább 2
települést kell érinteniük, és az ügyfélnek
a kapcsolt településen valamely helyi non
-profit szereplővel együttműködésben
kell azokat megvalósítania. Non-profit
szervezetek és egyházak max. 1 millió Ftot igényelhetnek.

2 — 8
millió Ft
támogatás vehető igénybe a Mezőberényben és Szarvason
működő Térségi Civil Fejlesztő Központok közösségfejlesztési bázis szerepének
erősítését és költséghatékony működtetését célzó
infrastrukturális
fejlesztésekre, a szektor szereplői
közötti
együttműködések
ösztönzésére.
Elszámolhatóak az építési
tevékenységek, eszközök és
szolgáltatások
beszerzése,
valamint a közösségépítő
programok megvalósításához kapcsolódó rendezvény
előkészítési és megvalósítási
tevékenységek költségei.
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LEGFRISSEBB

PROGRAMAJÁNLÓ
2013. április 26-28-a között 15.
alkalommal kerül megrendezésre
Gyomaendrődön a Nemzetközi
Sajt-és Túrófesztivál, ahol különleges sajtokkal, tejtermékekkel
várják az ínyenceket, ugyanakkor
színes programokkal is eltölthetik
az
időt
a
látogat ók.
Bővebb infó:
www.gyomaendrod.hu
Negyedik alkalommal rendezik meg a Békés Megyei
tánciskolák és tánccsoportok színpompás seregszemléjét a Tánc Világnapja alkalmából pedig a Békéscsabai
Táncfesztivált és 19. Táncgálát, melyet az újonnan
felépített
Csabagyöngye
Kulturális Központban tekinthetnek meg az érdeklődők 2013. május 4-5 között.
Sztárvendég: A Csillag Születik műsorból Quantum XXL.

Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén is
meghirdeti a „Közlekedik a
család” közlekedésbiztonsági vetélkedősorozatot.
2013.
május
04-én
(szombaton) lesz Békéscsabán
a
Szarvasi
úti TESCO parkolójában egy
közlekedésbiztonsági nyílt
nap keretében.
2013. május 19-én tartják
meg a „Bográcsban az ízek”
IV. Pünkösdi Bográcsos
Ételfőző Fesztivált a
gyomaendrődi Rubin Parkban. 4 fős főzőcsapatok mérhetik össze tudásukat, eközben a család apraja is talál
magának elfoglaltságot. A
rendezvényre a belépés és a
buszjárat ingyenes! Bővebb
infó: www.rubinpanzio.hu

Bővebb info:
Www.csabagyongye.com

ÜGYFÉLFOGADÁS:
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

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

