KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM
NYÁRON IS VAN MIRE PÁLYÁZNI!

A Nemzeti Együttműködési
Alap
keretében kiegészítő
normatív
támogatásra nyújthatnak be július 2ig pályázatot azok az alapítványok,
egyesületek és szövetségek, melyeknek 2013. évi adományból származó
bevétele elérte a 200 eFt-ot.
A normatív támogatás a szervezetek
tevékenységeivel összefüggő működési költségeire fordítható.
Bővebb info: eper.hu

Ebben az évben is van
lehetőség pályázni az
év ökoturisztikai létesítménye címre.
A
megmérettetésen
nemzeti parkok, erdőgazdaságok,
önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas és magángazdaságok is indulhatnak, látogatóközpont
és tanösvény kategóriákban.
A benyújtási határidő július 11.
Bővebb info: termeszetvedelem.hu/
okoturizmus

A Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat projektötleti felhívásai
keretében hamarosan ismét lehet pályázatokat
benyújtani rendezvények szervezésére (pl. szakmai műhelyek,
konferenciák, információs és tájékoztató fórumok, közösségépítő
programok), valamint kiadványok
készítésére (könyvek, kiadványok,
általános bemutatkozó anyagok,
magazinok, prospektusok, stb.).
A pályázatok megjelenéséig érdemes tanulmányozni a korábbi felhívásokat!
Bővebb info: mnvh.eu

2014. JÚNIUS

A MINISZTERELNÖKSÉGHEZ KERÜLT A VIDÉKFEJLESZTÉS
A kormányzati rendszer átalakításával a korábbi Vidékfejlesztési
Minisztériumtól (jelenleg Földművelésügyi Minisztérium) a Miniszterelnökséghez kerültek át a vidékfejlesztési feladatok, így a LEADER Helyi
Akciócsoportokat érintő kérdésekben is itt születnek majd meg az
alapvető döntések.
A tárca vidékfejlesztési államtitkárságának vezetője, Kis Miklós Zsolt a
XV. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórumon, Kecskeméten azt is
bejelentette, a tervek szerint az államtitkárság 2015. január 1-től a
dél-alföldi városba költözik.
Kis Miklós Zsolt előadásában úgy fogalmazott: ez a döntés
nemcsak jelzés értékű, hanem gyakorlati szempontból is
hasznos a térség „nagyon komoly” agrárpotenciálját
figyelembe véve. A Kecskeméten kialakítandó apparátusban
számítanak a helyi fiatal szakemberek és értelmiség
munkájára is – tette hozzá.
Rámutatott: a vidék alapja a mezőgazdaság, az agrárium
alapjai pedig a kis és közepes családi gazdaságok, ezért a vidékfejlesztési
államtitkárság legfontosabb feladata a következő 7 évben rendelkezésre
álló uniós források hatékonyabb, egyszerűbb, átláthatóbb, a vidéki mikro
-, kis- és középvállalkozások számára kézzelfoghatóbb felhasználása lesz.
Elsősorban azokat az ágazatokat fejleszti a kormány, amelyek a
versenyképesség, a feldolgozás és a munkahelyteremtés irányába
mutatnak. Ilyenek az állattenyésztés, zöldség-gyümölcstermesztés,
valamint az ezekhez kapcsolódó élelmiszeripar – mondta, jelezve, hogy
– elsődlegesen a hiányzó infrastruktúra kiépítésén keresztül – a kabinet
fokozott figyelmet fordít a tanyasi életkörülmények javítására. Fontos
feladat lesz emellett, hogy az agrárium jövedelmet biztosítson a fiataloknak újabb vidéki munkahelyeket teremtve, és megakadályozva az ott élők
elvándorlását – húzta alá.
Az államtitkár emlékeztetett: az új kormányzati struktúra kialakítása
során kiemelt cél volt, hogy a vidékfejlesztés a miniszterelnökséghez
kerüljön, elsősorban a fejlesztési programok és források összehangolása
érdekében.
Június 25-i hatállyal Dr. Viski József helyettes államtitkár kinevezése is megtörtént, aki egyben a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának vezetője.
Forrás: kormany.hu
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BŐVÜL A SZENTANDRÁSI SZABADSTRAND ÉS
RENDEZVÉNYTÉR
Hétvégén ünnepélyes keretek között adták át a békésszentandrási szabadstrand
területén felépített új kőszínpadot, melyhez a település Önkormányzata pályázati úton nyert támogatást.
Az Európai Uniós forrásból megvalósult beruházás révén egy tájba illeszkedő,
kb. 1 m padozat magasságú, 63 m2-es színpadtér került kialakításra, fa tetőszerkezettel, mely fa oszlopokra és fa tartószerkezetre épült.

A békésszentandrási
szabadstrand és rendezvénytér
szolgáltatásainak fejlesztésére

Sinka Imre, Békésszentandrás polgármestere elmondta, az Önkormányzat 2013-ban
nyújtott
be
pályázatot
a
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesülethez.
A projekt az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap LEADER Közösségi
célú fejlesztések jogcím keretében 3
millió Ft támogatásban részesült.

3 projekt keretében

A település vezetője kiemelte, bár az
építmény kialakításához az Önkormányzat közel ugyanekkora önerőt biztosított,
a ráfordítás öt éven belül megtérül
számukra, hiszen a település kulturális és
sport programjait a jövőben színpadbérlési
költségek
nélkül
tudják
megvalósítani.

közel 40 millió Ft
támogatást ítélt meg
a LEADER közösség!

A Holt-Körös partján, gyönyörű, nyugodt környezetben található sporttelep és rendezvénytér a helyi LEADER csoport támogatásainak köszönhetően folyamatosan fejlődik.
A tavalyi évben a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület 7 települést érintő
projektjének köszönhetően pihenőhelyek, szalonnasütő - bográcsozó és
grillező létesültek, az idén pedig a színpad mellett elkészül egy új kiszolgáló épület, melyben öltözők, zuhanyzók, mosdók, tároló helyiségek és
büfé kap majd helyet, a strandolók és a programokon résztvevők nagy
örömére.
Ez utóbbi fejlesztésre a Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány nyert 35 millió Ft támogatást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében.
Hodálik Pál, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület elnöke köszöntőjében
hangsúlyozta, a kőszínpad története hűen tükrözi a LEADER Program előnyeit és
lehetőségeit.
Emlékeztetett, 2013 nyarán a helyben felmerült reális igényeket látva döntött úgy
az Egyesület Közgyűlése, hogy módosítja pályázati kiírását, és az eredetileg tervezettnél nagyobb számban támogatja a térség hagyományainak fenntartható módon
történő megőrzését szolgáló projekteket.
Az elnök köszönetét fejezte ki Hévizi Róbertnek, az Egyesület elnökségi tagjának,
azért, hogy a község érdekeire figyelemmel a változtatást kezdeményezte, valamint
gratulált a projektgazda Önkormányzatnak és a beruházás kivitelezőjének gyors és
igényes munkájukhoz.
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LOVAS PARADICSOM ÉPÜL BÉKÉSEN
A Békési Szabadidős Lovasklub projektzáró és projektnyitó ünnepségre is
várta az érdeklődőket a május utolsó hétvégéjén.
Az Egyesület 2013-ban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
LEADER – Közösségi célú fejlesztés jogcím keretében 10 millió Ft támogatást nyert épített lovas pálya kialakítására.
Amint azt Urkom Szilvia, az Egyesület oszlopos tagja elmondta, a pályázat
révén az Egyesület telephelyén meglévő füves, magas iszaptartalmú, fekete föld
talajú, ezért a szárazságban beton kemény, az esőzésekkor pedig csúszós, így
lónak és lovasnak egyaránt balesetveszélyes, illetve a hátasoknak egészségkárosító hatású pálya helyén új, járdaszegéllyel körbekerített homokos pályát
alakítottak ki.
Az 50x80 méteres pálya speciális kvarchomok fedése és a talaj közé geotextíliát
is telepítettek, ezzel gátolva meg a terület túlzott elvizesedését, egyidejűleg a
homok állandó nedvességtartalmának megőrzését.
Az ünnepélyes átadón
Izsó
Gábor,
Békés
Város
polgármestere
köszöntötte a megjelenteket.
Beszédében
elmondta, az esemény
fontos mérföldkő mind a
Lovasklub, mind a Város
életében, hiszen részben
hiánypótló
fejlesztés
valósult meg egy olyan
településen, ahol a lovas
kultúrának hagyománya
van, és ahol egyre többen
űzik ezt a sportot.
Az új pálya mellett rövidesen fedett lovardában is gyakorolhatnak a Klub tagjai
és látogatói, hiszen az Egyesület idén tavasszal az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcíme keretében további 35 millió Ft támogatást nyert el egy 1 200 m2 alapterületű
fedett csarnok építésére. A létesítmény alapkövének letételében – melyben
időkapszulát is elhelyeztek – Gyebnár Péter, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Békés megyei referense, és Hodálik Pál, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület elnöke segédkeztek.
Hodálik Pál ünnepi beszédében kiemelte, a Körösök Völgye Akciócsoport fejlesztési stratégiájában az aktív turizmus fejlesztése az egyik legfőbb prioritás.
Ezt tükrözik a helyi igények és a térségben már megvalósult és folyamatban
lévő beruházások is, melyek támogatása céljából a Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. áprilisában közel 400 millió forint kiegészítő forrást ítélt meg a
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület részére.
A pályázat segítségével a teljes egészében akadálymentesített fedett lovardában
kialakításra kerül a lovagló terület, az azt körbe ölelő lambrin és egy lelátó
egység a vendégek részére. Az építmény elektromos ellátását napenergia
felhasználásával oldják meg.
A beruházás 2014. december 31-ig készül el, csakúgy, mint a szomszédságában
kialakítás alatt álló kézműves műhely és falusi szálláshely, így a következő évtől
az Egyesület egyedülállóan komplex szolgáltatásokkal várja majd a vendégeket.
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A Békési Szabadidős Lovasklub
Egyesület
2015-től
nyitott és fedett lovaspályával,
kézműves műhellyel
és szállás lehetőséggel is
várja az érdeklődőket!

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

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe
beruházó Európa
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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
Péntek:
8.00—16.00

