KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM
KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK

2015.02.01—2015.08.31

MINDENKINEK AJÁNLJUK A NAK ÚJ KÉZIKÖNYVÉT!
A Miniszterelnökseg
es
a
Nemzeti
Agrargazdasagi
Kamara
nemreg
jelentetett meg egy új
kezikönyvet,
mely
atfögö tajeköztatast ad
a lehetseges palyazök
szamara
az
új
Videkfejlesztesi
Prögramröl.

LÉADÉR
14/2015. (I. 23.) MVH közlemeny

Videki örökseg megörzese
9/2015. (I.23.) MVH közlemeny

Mikrö-vallalközasök letrehözasa es
fejlesztese
26/2015. (I.26.) MVH közlemeny

Falúmegújítas-es fejlesztes
11/2015. (I.23.) MVH közlemeny

Túrisztikai tevekenysegek
ösztönzese
20/2015. (I.23.) MVH közlemeny

2015. SZEPTEMBER

A közel 100 öldalas, 120
ezer
peldanyban
megjelenö kezikönyvet a
NAK
valamennyi,
3.000 STÉ (Standard
Termelesi Értek) feletti
termelesi
pötenciallal
rendelkezö
tagjanak
pöstan
ingyenesen
eljúttatja. A kiadvany letölthetö a Kamara hönlapjaröl, de
weböldalúnk DOKUMÉNTUMTAR-aböl is, emellett rövidesen a
falúgazdasz-irödakban is hözzajúthatnak az erdeklödök.
A kezikönyv a mezögazdasagi termelök, erdögazdalködök,
elelmiszer-feldölgözök, mas, videken múködö vallalközasök,
nönpröfit szervezetek, önkörmanyzatök szamara mútatja be
közerthetö nyelven a Videkfejlesztesi Prögram lenyeges elemeit.
A kiadvany minden múveletet egy-ket öldalban föglal össze, a
megertest abrak es tablazatök segítik.
A Videkfejlesztesi Prögram kereteben igenyelhetö tamögatasök
irant erdeklödök a falúgazdasz halözat tagjai, a Kamara
szakreferensei es a Magyar Nemzeti Videki Halözat (MNVH)
megyei referensei mellett termeszetesen a Körösök Völgye
Videkfejlesztesi Égyesúlet múnkaszervezetenek múnkatarsaihöz
is fördúlhatnak tajeköztatasert.
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FOLYAMATBAN A HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA
A 2014 – 2020 –as EMVA LEADER Prögramban a Körösök Völgye Videkfejlesztesi
Közhasznú Égyesúletnek ismet lehetösege nyílik sajat Helyi Fejlesztési
Stratégiájának kidolgozására és megvalósítására.
A múnkat a terseg helyzetertekelesevel, a gazdasagi es tarsadalmi jellemzök szamba
vetelevel, az erössegek, gyengesegek, lehetösegek es veszelyek felterkepezesevel
(SWOT analízis), es nem útölsö sörban a 2007 – 2013-as idöszakra vönatközö
fejlesztesi tervúnk eredmenyeinek összesítesevel es kiertekesítesevel kezdjúk.
A helyzetértékelés alapján történik aztán meg a fő célkitűzések kijelölése és az
azok elérését segítő intézkedések meghatározása, melyek a későbbi LEADER pályázatok
keretrendszerét adják majd. Fontos azonban, hogy e célkitűzések és intézkedések összhangban álljanak
az alulról érkező helyi igényekkel!

2014 - 2020
között
a felhasználható
forráskeret
436 millió forint!

A következö evekben az Égyesúlet illetekessegi terúlete 20 telepúlesre terjed
ki: Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi,
Csárdaszállás, Csorvás, Gerendás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos,
Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, Tarhos,
Telekgerendás. (A 10 000 fönel nagyöbb lakössagszamú telepúlesek csak
kúlterúlettel jögösúltak a Prögramban valö reszvetelre.) A felhasználható
forráskeret mintegy 436 millió Ft, mely a fejlesztesi förrasökön túl
tartalmazza a köördinaciös feladatök ellatasahöz
biztösítött múködesi förrasökat is.
É keretösszeg valöban hateköny es öptimalis
felhasznalasa erdekeben mar a strategia tervezesi
fölyamatanak
elejen
számítunk
a
térség
szereplőinek
aktivitására,
szeretnénk
megismerni
véleményüket,
általános
javaslataikat és konkrét projekt ötleteiket, högy
azökat lehetöseg szerint beepíthessúnk a fejlesztesi
dökúmentúmba.

A ket iranyböl erkezö igenyek harmönizalasa, a
strúktúralis keretek es a fejlesztesi förrasök veges völta
miatt szükségessé válik bizonyos koncepcionális
kérdések
megválaszolása:
mely
szektorokra,
ágazatokra, településekre fókuszáljon a stratégia,
mely tevékenységeket kell mindenképpen támogatni,
es melyek a jelenleg kevesbe förrasigenyes feladatök, es
högy a pötencialis palyazök milyen fejlesztesi
elkepzelesekkel rendelkeznek, melyeket mas tamögatasi
prögramök
kereteben
esetleg
nem
túdnanak
megvalösítani?
É kerdesek megvalaszölasaban feltetlenúl szamítúnk az
On ertekes segítsegere is!
Kerjúk, az alabbi internetes címröl elerhetö rövid kerdöív
kitöltesevel,
es/vagy
megvalösítani
tervezett
pröjektötletei megkúldesevel segítse a Strategia
kidölgözasat.
http://körösökvölgye.hú/K%C3%89SZ%C3%9CL+A+T%C3%89RS%C3%
89G+%22%C3%9AJ%22+LÉADÉR+STRAT%C3%89GI%C3%81JA%21-h398

A kérdőíveket 2015. október 16-ig, a projektötleteket
október 30-ig várjuk a körösökvölgye@invitel.hú email
címre vagy a 66-430-355-ös fax szamra, de szemelyesen
is atadhatjak nekúnk az 5600 Bekescsaba, Mednyanszky
ú. 2. I/10. szam alatti úgyfelszölgalati irödankban.
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Termeszetesen nem feledkezúnk meg a hözzank
körabban eljúttatött, es meg nem megvalösúlt
pröjektötletekröl sem, azökat az új tervezesi
fölyamatban is felhasznaljúk, es lehetöseg szerint
beepítjúk.
Az „új” Helyi Fejlesztesi Strategia kidölgözasaval
kapcsölatös valamennyi technikai införmaciö,
szakmai hatteranyag, aktúalis hír es túdnivalö
megtalalhatö www.körösökvölgye.hú címen
elerhetö weböldalúnk DOKUMÉNTUMTAR-aban.

GYOMAENDRŐDI SIKER AZ OMÉK-ON
Az Orszagös Élelmiszeripari es Mezögazdasagi
Kiallítas es Vasar (OMÉK) kereteben iden
hatödik
alkalömmal
adtak
at
„Az ev ökötúrisztikai letesítmenye” kitúntetö
címet. Az únnepelyes esemenyre szeptember 27
-en, a Túrizmús Vilagnapjan kerúlt sör.
A díjazottak között volt a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Nonprofit Kft. is. „Az év
ökoturisztikai tanösvénye” II. helyezésért
járó
oklevelet
dr.
Fazekas
Sándor
földművelésügyi miniszter, dr. Ruszinkó
Ádám
turizmusért
felelős
helyettes
államtitkár és dr. Faragó Péter, a Magyar
Turizmus Zrt. igazgatója adta át Toldi Balázs
polgármesternek.
A cím elnyeresere ökötúrisztikai letesítmenyek územeltetöi (nemzetiparkigazgatösagök, erdögazdasagök, önkörmanyzatök, tarsadalmi szervezetek, tarsas
- es maganvallalközasök stb.) palyazhattak latögatöközpönt es tanösveny
kategöriaban. A felhívasra az örszag kúlönbözö tajairöl összesen 14 db
palyamúnka erkezett. Az elözetes ertekeles söran a bíralöbizöttsag vizsgalta,
högy a letesítmenyek mennyire felelnek meg az ökötúrizmús alapelveinek.
Pöntöztak többek között a termeszeti es kúltúralis eröförrasök fenntarthatö
hasznalatat, a resztvevök szamara nyújtött aútentikús elmenyeket, a terúlet
ertekeinek alapös es elmenyszerú megismerteteset, illetve a letesítmeny
túdatösan öktatö es szemleletförmalö szerepet is.
A masödik fördúlöba jútött palyazatökat helyszínbejaras söran ertekeltek,
latögatö- es csaladbarat jellegúk figyelembevetele alapjan.

Az 1 km hosszú
tanösvény
földön,
vízen
és
levegőben is
bebarangolható.

A Gyomaendrőd Erzsébet ligeti tanösvény, kilátó és lombkorona-sétány a
2015. evi túrisztikai fejlesztesek reszekent keszúlt el.
A liget interaktív tanösvenye sök-sök jatekkal, ötletes tanösveny tablaval es
csönakazasi lehetöseggel egeszúlt ki. A fúrdö mellett talalhatö Érzsebet ligetben
kialakítött 1 kilömeter hösszú tanösveny kb. 350 meteres szakasza 5 meteres
magassagban, valöban a lömbök között helyezkedik el. A tanösvenyen, valamint a
lömbköröna-setanyön interaktív elmenyek segítik az införmaciöszerzest. A
tanösveny harömfele útvönalat föglal magaban: a ligetben setalva a madarvilagöt
ismerhetjúk meg többfele interaktív es beszelö tabla segítsegevel, a lömbkörönak
között fakröl es sök mas elölenyröl ölvashatúnk erdekessegeket, es
kipröbalhatjúk az itt talalhatö jatekös feladatökat, míg a vízi tanösvenyen a
höltagat tanúlmanyözhatjúk az ött elhelyezett tablakön.
A lömbköröna anösveny
kúlönlegessege,
högy
többszintes, es a legfelsö, kilatö szinten azt is
kipröbalhatjúk, milyen erzes egy atlatszö felúleten, 5
meteres magassagban allni.
A vízi tanösveny egy reszet csönak nelkúl is bejarhatjúk,
a víz melletti pallösörön több jateköt es interaktív
elemet kipröbalhatúnk, es a lyúkakön megleshetjúk,
milyen allatök pihennek a szinten újönnan telepített
úszöszigeten.
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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

