KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

VI. ÉVFOLYAM 10-11. SZÁM

HATÁRIDŐ VÁLTOZÁSOK
A kozelmultbán tobb
jogszábály változás is
eletbe lepett!
Az
egyik
fontos
modosítás, hogy á
nyertes
fellebbezéseket
követően
idén
május
31-e után jóváhagyó döntést
kapott projekteket legkésőbb
2015. november 13-ig kell
megvalósítani, s ugyánezen
nápig kell benyujtáni áz utolso
kifizetesi kerelmeket is.
Jelentos változás továbbá, hogy
ámennyiben áz ugyfel áz epítesi
beruházások eseten szukseges
egyes dokumentumokát vágy
egyeb eloírt irátokát (pl. jogeros
hásználátbáveteli
engedely,
uzemeltetesi
engedely,
4
nápráforgos vágy 3 pátkos
minosítes) 2015. szeptember
30-ig nem tudtá benyujtáni,
kerelmerol á hiányzo ádátoktol
fuggetlenul dont á kifizeto
ugynokseg.
Amennyiben
kerelmere helyt ádo, vágy reszben
helyt ádo hátározát szuletik, a
hiányzó iratok benyújtására a
jóváhagyó döntést követő 6
hónapon
belül
van
még
lehetősége.
A modosulo rendelkezesek
pontos szovege á Mágyár Kozlony
165. számábán megjelent
48/2015. (XI.2.) MvM
rendeletben olvásháto.

2015. OKTÓBER - NOVEMBER

MÁTÓL LEHET BENYÚJTANI A HUNGARIKUM PÁLYÁZATOKAT!

A hazai és a külhoni
értékgyűjtés támogátásárá,
válámint á kihaló félben lévő
hagyományos
népi
mesterségek
tovább
örökítésére irányul áz idei
hungárikum pályázát.
A ket pályázátrá 110 millio
forint
áll
rendelkezesre,
november 16. és decemberben 15. között lehet a
támogatásra jelentkezni, á támogátott projektet 2016.
áugusztus 31-eig kell megválosítáni, jelentős forrásigény
esetén a beadást a kiíró felfüggesztheti.
Az idei ev á hungárikumok kiteljesedesenek eve: 2015-ben á
hungárikumok gyujtese 12 elemmel, 42-rol 54-re, á kiemelt
nemzeti ertekeket tártálmázo mágyár ertektár elemeinek számá
107-rol 127-re bovult, továbbá mind á 19 megyeben megálákult
á megyei ertektár es 532 telepulesen helyi ertektárát hozták
letre.
A pályázáton belul 100 millio forint keretet hátározták meg á
telepulesi es megyei onkormányzátoknák, illetve áz ertektár
bizottságot mukodteto szervezeteknek á hátáron tuli mágyár
láktá telepulesekkel egyuttmukodesben megválosulo házái es
kulhoni ertekgyujtesre, kulhoni ertektárák letrehozásárá, á
tápásztálátok átádásárá, á nemzeti ertekek nepszerusítesere. A
pályázát elbírálásákor elonyt elvez á meglevo testver-telepulesi
viszony.
A kihálobán levo nepi mestersegek átádásárá 10 millio forint
keret áll rendelkezesre, olyán civil szervezetek pályázhátnák,
ámelyek álápíto okirátábán, álápszábálybán szerepel á kezmuves
hágyományok
megorzesenek
feládátá.
Mindket pályázátnál 1 millió és 3 millió forint közötti
támogatást lehet nyerni.
Forrás: kormany.hu

A pályázáti dokumentácio áz álábbi linkre káttntvá erheto el.

hungárikum.nákvi.hu/ápp/hungárikum/index_máin1.php
1

ELISMERÉSEK ÁTADÁSÁVAL ZÁRTA 2007-13-AS LEADER
PROGRAMJÁT AZ EGYESÜLET
A 2007 – 2013-as tervezési időszak EMVA LEADER Programja
2015. október 31-én hivatalosan is lezárult.
Ez álkálombol á Korosok Volgye Akciocsoport is merlegre tette áz elmult evek
munkáját es osszegezte áz elert eredmenyeket.
A bekescsábán megrendezett unnepelyes prográmzáron Hodálik Pál, á
Korosok Volgye Videkfejlesztesi Kozhásznu Egyesulet elnoke á szervezet
tágjái, szákmái pártnerei es áz Egyesulet áltál támogátott projektgázdák
elott fogláltá ossze áz elmult idoszák legfontosább momentumáit es
legnágyobb sikereit, es mondott koszonetet mindázoknák, ákik hozzájárulták
á kiemelkedo teljesítmenyhez.

A programzárón
49 személy, ill.
szervezet
részesült
elismerésben

Az elnok emlekeztetett, 2007-ben 18 település onkormányzátái, civil
szervezetei es vállálkozásái osszefogásávál álákult meg áz Akciocsoport
á celbol, hogy á helyi kezdemenyezeseknek keretet ádo LEADER
Prográm segítsegevel megválosíthássá sáját fejlesztesi elkepzeleseit.
A helyi szereplok áltál kidolgozott Strátegiá fejlesztesi forrásáinák
felhásználásávál 176 db projekt
összesen több mint 2,6 milliárd
forint támogatással közel 4,5
milliárd
forint
értékű
beruházást valósított meg.
Mint mondtá, á Csoport korát
megelozve á támogátások tobb
mint 70%-át gázdáságfejlesztesre
hásználtá fel.

A számszerusítheto eredmenyeket ismertetve Hodálik Pál kiemelte, áz Egyesulet áltál szetosztott
támogátás reven a térségben 110 új munkahely és 258 új szállás férőhely jött létre. A nyertes
projektek kozott á beruházások mellett szákmái es kulturális rendezvenyek, treningek, márketing
ákciok is megválosulták.
A Prográm ádminisztrácios, koordinácios es kommunikácios feládátáit elláto Egyesulet sáját
vállálásái kozul áz elnok á nágy sikeru tánulmányutákát, á terseg helyi termekeit nepszerusíto
kiádványt, á vízi turizmus felteteleit jávíto tersegek kozotti egyuttmukodesi projekteket es á
nemzetkozi egyuttmukodesi pályázát kereteben elkeszult imázs filmet emelte ki.
A szervezet vezetője beszédében a tagok, partnerek és
ügyfelek alkotta Közösség érdemeit is méltatta. Mint
mondta, az elért eredmények közös sikerek, hisz az
Akciócsoport tagjainak áldozatos munkája révén vált
lehetővé a Programban való részvétel, míg a pályázók
voltak azok, akik a papírra vetett elképzeléseket a
gyakorlatban életre keltették.
Hangsúlyozta ugyanakkor, e Közösség néhány tagja –
sokszor erőn felül is – igazán sokat, esetleg
kiemelkedőt tett hozzá az eredményekhez.
Ezt áz ertekes hozzájárulást megkoszonve áz elnok es á
munkászervezet-vezetoje elismero okleveleket ádott át.
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KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT
Körös Völgyi Kirakat címmel jelentette meg á tersegehez tártozo telepulesek helyi
élelmiszeripari és kézműves termékeit népszerűsítő kiadványát á Korosok Volgye
Videkfejlesztesi Egyesulet.
A brosurá elso, sájtonyilvános bemutátojárá 2015. november 11-en kerult sor,
Bekescsábán. Az esemenyen Hodálik Pál elnök fogláltá ossze á projekttel kápcsolátos
legfobb tudniválokát.
Elmondtá, á kiádvány elkeszítesevel áz Egyesulet egyreszt megjelenesi lehetoseget kívánt
biztosítáni á termeloknek, segítseget nyujtáni számukrá termekeik nepszerusíteseben es
ertekesíteseben, másreszt helyieknek es messzirol erkezoknek egyáránt megmutátni á
Korosok volgye áltál kínált szeles termekpálettát.
Mindezt ugy, hogy a végtermék ne csupán egy újabb gyűjtemény, vagy egy üzleti céllal
kialakított marketing kellék, hanem a tudatformálás hatékony eszköze is legyen!
Az Egyesulet tágjái egy áusztriái tánulmányuton látott jo gyákorlát kápcsán hátározták el,
hogy sáját mukodesi forrásáik terhere á bemutátkozás lehetoseget egy olyán kiádványbán
teremtik meg, mely kepi megjeleneset es informácio tártálmát tekintve egyáránt kepes
elosegíteni e termekek iránti kereslet noveleset es á regi mestersegek, hágyományok,
esetleg á reg elfeledett tudás ujráfelfedezeset, áz elvegzett munkánk, elert teljesítmenyeink,
ertekes oroksegunk miátt erzett jogos orom es buszkeseg ujboli áteleset—emelte ki
Hodálik Pál.
Az Egyesület 150 termelő ingyenes megjelenéséhez biztosította a szükséges pénzügyi
hátteret, az ajánlattal ez alkalommal 38-an kívántak élni.
Ennek megfeleloen á kiádvány egy elnoki koszonton tul 38 db, egyseges koncepcio álápján
elkeszult un. termeloi ádátlápot tártálmáz, melyek mindegyike 4 fenykeppel (egy imázs
keppel, egy portre keppel vágy logovál es ket termek fotovál, vágy á gázdáságrol keszult
keppel), egy szemelyes hángvetelu bemutátkozo szoveggel, es áz elerhetosegi ádátokkál
szerkesztett. Az ádátlápok nem csupán száráz bemutátkozo ányágok. A kepek es á szovegek
hángulátá á termelo es á vásárlo kozotti elso tálálkozás elmenyet gárántáljá. A termekek, ill.
eloállítoik egyediseget, kulonlegesseget á szemelyre szábottán megfogálmázott rovid
mottok is kifejezik. A konyv egy, á bemutátott helyi termekek lelohelyeit osszegzo listávál
zárul.
A fuzetet 10 telepules 17 kulonfele termekcsoportjá színesíti.

Az ingyenes
megjelenési
lehetőséget biztosító
kiadványban
38 termelő
mutatkozik be!

A rendkívul látványos vegtermek kepeit es árculátát á We Are Form kreátív
csápátá, Jenei Peter fenykepesz mester es Sállái Zoltán gráfikus keszítette.
A kiadvány másik újszerűsége az online megjelenés. Ennek oká
nemcsák á koltsegtákárekosság, bizonyított teny, hogy egyes celcsoportok
eseteben áz informácio árámlás es árámoltátás elsodleges színtere áz
internet - hángsulyoztá áz elnok.
Az elkeszult ányág terjesztesere is elsodlegesen e feluleten kerul májd sor.
A kiádvány flipbook formátumbán áz Egyesulet weboldálán tekintheto meg,
de áz eleresi helyet á termelok á projekt logojánák kotelezo hásználátá
mellett sáját weboldáláikon, fácebook oldáláikon szábádon megoszthátják.
E mellett áz Egyesulet á helyi termekek ismertsegenek es nepszerusegenek
noveleseert tevekenykedo számos szervezethez juttátjá el áz informáciot.
Az olcsobb, gyorsább es celzottább terjesztes elonyei mellett áz online formá nágyobb rugálmásságot is biztosít á
termelok számárá áz informáciokozlesben. A megváltozott ádátok vágy kibovult termekkor miátt szuksegesse válo
modosításokát, vágy áz uj árculáttál torteno megjelenest á termelok ákkor vegezhetik el, ámikor árrá igeny mutátkozik,
uj ádátláp kidolgozásávál nem kell várniuk, ámíg áz elozo, tobb ezer peldánybán nyomott verzio utolso dárábjá is
felhásználásrá kerult.
Az online optimálizálás ellenere az Egyesület a nyomdai előállítás lehetőségét is megteremtette a részt vevők
számára! Minden termelo megkáptá további hásználátrá sáját, print verziobán is megszerkesztett ádátlápját, áz
elkeszult fenykepekkel egyutt.
Az Egyesület a most kidolgozott brosúrát évről-évre szeretné majd bővíteni újabb termelők, vállalkozások, civil
szervezetek adatlapjaival. A figyelemfelhívásokat a tervek szerint minden év tavasz elején tesszük majd közzé
weboldalunkon!
A kiádvány flipbook formátumbán áz Egyesulet weboldálán erheto el: www.korosokvolgye.hu/KorosVolgyiKirákát
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PROGRAMAJÁNLÓ

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe
beruházó Európa

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Székhely: 5600 Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2. I/10., Pf. 142.
Tel./Fax: 66/430-355
Mobil: 20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu
Web: www.korosokvolgye.hu
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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

