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MEGÚJULT A SZARVASI IFJÚSÁGI TÁBOR

2014.02.01—2014.05.31

LEADER
13/2014. (I.22.) MVH közlemény

Vidéki örökség megőrzése
3/2014. (I.22.) MVH közlemény

A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 2013 nyarán nyújtott be pályázatot
a települési önkormányzat tulajdonában
lévő, az Erzsébet ligetben található Ifjúsági
Tábor fejlesztésére a Körösök Völgye
LEADER Helyi Akciócsoporthoz.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap LEADER - Közösségi célú fejlesztés jogcím keretében a pályázat
14,6 millió forint támogatásban részesült, melyet a Társaság az ifjúsági
tábor felújítására fordított.
Kinyik Lászlóné, a Kft. munkatársa elmondta, a régóta időszerű fejlesztés keretében megújultak a férfi és a női tusolók, gyakorlatilag minden ki
lett cserélve a wc-kben, ill. új ajtók kerültek a régiek helyére. A tábor 20
db faházának teteje, a felülvilágítók, a berendezések és a nyílászárók is
cserére került.
A parkba új kerti bútorokat vásároltak, ill. kicserélték a gyermekmedence
korlátját is.
A beruházást a hónap elején mutatták be a közönségnek és a fenntartó önkormányzat jelen levő tagjainak.

Mikro-vállalkozások létrehozása és
fejlesztése
7/2014. (I.22.) MVH közlemény

Falumegújítás-és fejlesztés
8/2014. (I.22.) MVH közlemény

Turisztikai tevékenységek
ösztönzése
9/2014. (I.22.) és 50/2014. (IV.3.)
MVH közlemények

Köszöntőt mondott Babák Mihály polgármester, ill.
Hodálik Pál, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület elnöke mutatta be a LEADER-közösséget és
tevékenységüket. Emlékeztetett, a Program keretében volt lehetőség olyan pályázati feltételek kidolgozására, mely speciálisan a helyi igényeket szolgálja.
Az eseményen részt vett Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője
is, aki elárulta, szívesen tett eleget a meghívásnak, de nem csak azért,
mert szép környezetben lehet, hanem mert elsős gimis korában, a nyári
szünetben a tábor volt az első munkahelye.

Forrás: newjsag.hu; szarvasihet.hu
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PÓSTELEKI KASTÉLYPARK REKONSTRUKCIÓ
A pósteleki Wenckheim-Széchenyi Kastély és parkjának 1906-1909
közötti építését követően a park 2014. évben elkészült rekonstrukciójára
a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap Vidéki örökség megőrzése jogcíme keretében 30
millió Ft támogatást nyert el.
Amint azt Baran Ádám, az Egyesület munkaszervezet-vezetője ismertette, a történeti
kutatáson alapuló projekt kivitelezési munkálatai 2013 nyarán kezdődtek. A fejlesztés
keretében elsőként tereprendezésre került sor az erősen elhanyagolt területen, majd
gyalogút és sétány került kialakításra tanösvény-információs táblákkal, pihenőhelyekkel, hulladékgyűjtőkkel, és kis fajmeghatározó névtáblákkal. A beruházás legnagyobb
attrakciójaként a a 2150 m2-es kiszáradt csónakázó tó helyreállítása valósult meg.

AZ EZ IDÁIG TÁMOGATOTT
158 PROJEKT KÖZÜL
A PÓSTELEKI AZ EGYETLEN,
MELY A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
MEGŐRZÉSÉRE ÉS MEGISMERTETÉSÉRE

VÁLLALKOZOTT

A meder felújítása jelentős hatást gyakorol a park mikroklímájára és vizes élőhelyek kialakulását teszi lehetővé.
A parkban növénytelepítés, parkosítás, gyepesítés is történt: lombhullató és
örökzöld fák, illetve cserjék kerültek kiültetésre.
Az elkészült beruházást ünnepélyes keretek
között adták át a nagyközönségnek. Az eseményen Hodálik Pál, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület elnöke elismerését
fejezte ki Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a pályázó Natúrpark Egyesület
és a kivitelező munkatársainak az elvégzett
munkáért és az elért - rendkívül látványos eredményért. Az elnök kiemelte, az Akciócsoport által ez idáig támogatott 158 különböző
típusú pályázat között a pósteleki az egyedüli, mely teljes egészében a helyi
természeti értékek megőrzését és ezen értékek bemutatását célozza.

Vantara Gyula, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület elnöke, Békéscsaba város polgármestere emlékeztetett, az értékmegőrzésen túl napjainkban egyre nagyobb feladat a fiatalok és a túlhajszolt felnőttek visszacsábítása a természetbe. Mint mondta, a megújult pósteleki kastélypark e kettős célt egyaránt szolgálja.
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AKTUALITÁSOK
SZÁMOS VÁLTOZÁSSAL KELL SZÁMOLNIUK A CIVIL SZERVEZETEKNEK
A non-profit szervezetek működési környezete az idén több ponton változott:
az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével és az új Civil törvényben meghatározott türelmi idő elteltével Alapszabályuk módosítása válhat szükségessé;
a közhasznú szervezeteknek legkésőbb 2014. május 31-ig kérvényezniük
kell nyilvántartásba vételüket;
emlékeztetőül: a 2013. évről szóló mérleg-és eredmény beszámolók, valamint közhasznúsági jelentések benyújtásának végső határideje szintén
2014. május 31.;
ugyanezen időpontig kell teljesíteni a KSH adatszolgáltatást. Figyelem! A
jelentés az idén már csak elektronikusan, új nyomtatványon adható be.
A fentiekkel kapcsolatosan bővebb információ a Civil Információs Portálon
(http://civil.kormany.hu), a Békés Megyei Civil Információs Centrumban
(Békéscsaba, Szent István tér 9., 06-30-347-3035) és a KSH Békés megyei szervezeti egységén (Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.) található, illetve kérhető.
KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet helyi
közösség- és vidékfejlesztő szakemberek, az újonnan létrejövő többfunkciós
szolgáltató központok munkatársai,
illetve az IKSZT-k munkatársai részére
akkreditált 40 órás közösségi animátor képzést indít 2014. májusában.
A képzés részvételi díja bruttó 30.000
Ft/fő .

KÖZGYŰLÉS

2014. május 31-ig kell
letétbe helyezni a
mérleg beszámolót és

Tájékoztatjuk a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagjait,
hogy az Egyesület következő Közgyűlésére előreláthatólag 2014. május 20án kerül majd sor, a szervezet békéscsabai irodájában.
Az ülés pontos időpontjáról és témáiról
a kapcsolódó előterjesztésekkel együtt
meghívót küldünk.

közhasznúsági jelentést,
teljesíteni a KSH adatszolgáltatást

és kérelmezni a közhasznúsági
nyilvántartásba vételt.

Tervezett napirend:
1) Beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt
Jelentkezési határidő: 2014. április 23.
időszak eseményeiről;
2) A 2013. évi beszámoló és közhaszBővebb info: http://www.ikszt.hu/
núsági jelentés elfogadása;
hirek/majusban-ujra-kozossegi3) Alapszabály módosítása;
animator-kepzes-.html
4) Egyebek
KEDVEZŐBB FELTÉTELEK LEADER NYERTESEKNEK
A 35/2013. (V.22.) VM rendelet 2014. április 4-től hatályos módosítása értelmében a 2013
-ban EMVA - LEADER jogcím keretében támogatást nyert projektgazdák számára
hosszabb időszak áll rendelkezésre kifizetési kérelmük benyújtására.
A 2013-ban LEADER pályázatból támogatott fejlesztések elszámolásait 2014-ben február 1
-től június 30-ig, valamint augusztus 1-től december 31-ig, 2015-ben pedig január 1-31-ig
lehet benyújtani.
A jogszabály módosítás következtében továbbá, amennyiben az egyes projektek első kifizetési kérelmeinek benyújtására vonatkozó határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási
időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.
FIGYELEM! A fenti szabályok egyelőre csak a 2013-ban LEADER jogcímben támogatási határozatot kézhez vett ügyfelekre vonatkoznak!
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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

