KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

HÍRLEVELE

VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM
KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK

2015. AUGUSZTUS

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK A KUNSZENTMÁRTONI KISHAJÓ KIKÖTŐT

2015.02.01—2015.08.31
Júliús útolso hétvégéjén kicsikét és
nagyokat mégmozgato Sportnapot
és Sarkanyhajo vérsényt réndézték
Kúnszéntmartonban.

LEADER
14/2015. (I. 23.) MVH kozlémény

Vidéki orokség mégorzésé
9/2015. (I.23.) MVH kozlémény

Mikro-vallalkozasok létréhozasa és
féjlésztésé
26/2015. (I.26.) MVH kozlémény

Falúmégújítas-és féjlésztés
11/2015. (I.23.) MVH kozlémény

Túrisztikai tévékénységék
osztonzésé
20/2015. (I.23.) MVH kozlémény

A varos 800 évés fénnallasat
únnéplo
programsorozatba
illészkédo
réndézvénynék
a
némrégibén mégújúlt Koros part
adott otthont. A térúlétén néhany
héttél korabban féjézodték bé
az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap LEADER térségek közötti együttműködés
intézkédés kérétébén tamogatast nyért palyazat építési múnkalatai, mélyék
érédményéként a télépúlés új kishajo kikotovél és solyapalyaval gazdagodott.
A mégallohélyén új szanitér konténér és tobb kúltéri bútor is télépítésré kérúlt, az
égyés létésítményék osszékottétéséré búrkolt útak épúlték. A Koros part így a vízén
és szarazfoldon érkézok szamara is újra rémék pihénohélyként fúnkcional.
A bérúhazas únnépélyés atadasara stílúsosan a sportnap kérétébén kérúlt
sor. Fazekas János, Kúnszéntmarton Varos alpolgarméstéré, a Tiszazúg LEADER
Egyésúlét élnoké bészédébén kiémélté, a varos régi adossagat torlésztétté a régi-új
kozosségi tér kialakítasaval, hiszén a hélyiék régota vagytak arra, hogy "a Koros
parton újra légyén élét".
Az éséményén Hodálik Pál, a
projéktét koordinalo Korosok
Volgyé
Vidékféjlésztési
Kozhasznú Egyésúlét élnoké is
részt vétt.
Az
élnok
koszontojébén
hangsúlyozta,
a
kúnszéntmartoni
kishajo
kikoto mégépítésé ném csak a
varos, dé a Korosok vízi
túraútvonalai tékintétébén is
hianypotlo féjlésztést jélént.
Emlékéztététt, a most atadott bérúhazas szérvés részé annak a tobb mégyét érinto
túrisztikai féjlésztésnék, mélynék kérétébén a Féhér-Koros gyúlai szakaszatol a
Harmas-Koros kúnszéntmartoni szakaszaig, illétvé a Harmas-Koros útvonalaba
békapcsolt Holt-Koroson 6 ponton javúlnak a vízi túrizmús fogadasi féltétéléi.
Hodalik Pal a 10 partnér részvétélévél és
osszésén
100
millio
Ft
tamogatassal
mégvalosúlo féjlésztésék kapcsan a Korosok
Volgyé Vidékféjlésztési Kozhasznú Egyésúlét, a
Tiszazúg LEADER Egyésúlét és a Korosok
Volgyé
Natúrpark
Egyésúlét
szakmai
égyúttmúkodését émélté ki.
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FOLYAMATBAN A HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA
A 2014 – 2020 –as EMVA LEADER Programban a Korosok Volgyé
Vidékféjlésztési Kozhasznú Egyésúlétnék ismét léhétoségé nyílik sajat
Helyi Fejlesztési Stratégiájának kidolgozására és megvalósítására.
A múnkat a térség hélyzétértékélésévél, a gazdasagi és tarsadalmi
jéllémzok szamba vétélévél, az érosségék, gyéngéségék, léhétoségék és
vészélyék féltérképézésévél (SWÖT analízis), és ném útolso sorban a
2007 – 2013-as idoszakra vonatkozo féjlésztési térvúnk érédményéinék
osszésítésévél és kiértékésítésévél kézdjúk.
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 kovétkézo évékbén az Egyésúlét illétékésségi térúlété 20 télépúlésré térjéd ki.
(Békés, Békéscsaba, Békésszéntandras, Csabacsúd, Csabaszabadi, Csardaszallas,
Csorvas, Géréndas, Gyomaéndrod, Húnya, Kamút, Kardos, Kétsoprony,
Kondoros, Mézobérény, Múrony, Örménykút, Szarvas, Tarhos, Télékgéréndas), a
felhasználható forráskeret mintegy 436 millió Ft, mély a féjlésztési
forrasokon túl tartalmazza a koordinacios féladatok éllatasahoz biztosított
múkodési forrasokat is.
E kérétosszég valoban hatékony és optimalis
félhasznalasa érdékébén mar a stratégia térvézési
folyamatanak
éléjén
számítunk
a
térség
szereplőinek aktivitására, szeretnénk megismerni
véleményüket, általános javaslataikat és konkrét
projekt ötleteiket, hogy azokat léhétoség szérint
béépíthéssúnk a féjlésztési dokúméntúmba.

A két iranybol érkézo igényék harmonizalasa, a strúktúralis
kéréték és a féjlésztési forrasok végés volta miatt szükségessé
válik bizonyos koncepcionális kérdések megválaszolása:
mely szektorokra, ágazatokra, településekre fókuszáljon a
stratégia, mely tevékenységeket kell mindenképpen
támogatni, és mélyék a jélénlég kévésbé forrasigényés
féladatok, és hogy a poténcialis palyazok milyén féjlésztési
élképzélésékkél réndélkéznék, mélyékét mas tamogatasi
programok kérétébén ésétlég ném túdnanak mégvalosítani?

Térmészétésén ném félédkézúnk még a
hozzank korabban éljúttatott, és még ném
mégvalosúlt projéktotlétékrol sém, azokat az
új térvézési folyamatban is félhasznaljúk, és
léhétoség szérint béépítjúk.

Az
„új”
Hélyi
Féjlésztési
Stratégia
kidolgozasaval
kapcsolatos
valaménnyi
téchnikai informacio, szakmai hattéranyag,
aktúalis hír és túdnivalo mégtalalhato lész
E kérdésék mégvalaszolasaban féltétlénúl szamítúnk az Ön wéboldalúnk DOKUMENTUMTÁR-aban.
értékés ségítségéré is!
Kérjúk, az alabbi intérnétés címrol élérhéto rovid kérdoív
kitoltésévél, és/vagy mégvalosítani térvézétt projéktotlétéi
mégkúldésévél ségítsé a Stratégia kidolgozasat.
http://korosokvolgyé.hú/K%C3%89SZ%C3%9CL+A+T%C3%89RS%C3%89G+%
22%C3%9AJ%22+LEADER+STRAT%C3%89GI%C3%81JA%21-h398

A kérdőíveket 2015. szeptember 20-ig, a projektötleteket
október 2-ig várjuk a korosokvolgyé@invitél.hú émail címré
vagy a 66-430-355-os fax szamra, dé szémélyésén is atadhatjak
nékúnk az 5600 Békéscsaba, Médnyanszky ú. 2. I/10. szam alatti
úgyfélszolgalati irodankban.
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ELFOGADTA A MAGYAR VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOT AZ
EURÓPAI BIZOTTSÁG
2015. aúgúsztús 10-én hivatalosan is élfogadta a magyar Vidékfejlesztési
Programot (VP) az Eúropai Bizottsag. A 2014-2020 kozotti hétévés idoszakban
így mintégy 1260 milliard forint féjlésztési forras all az orszag réndélkézéséré. A
VP légfontosabb célja a vidéki múnkahélyék mégorzésé és új múnkahélyék
térémtésé. A légfontosabb prioritasok kozott szérépél a túdas és innovacio, a
vérsényképésség és élétképésség, az éroforras-hatékonysag és a tarsadalmi
béfogadas élomozdítasa a vidéki térségékbén.
A program középpontjában éppén
ézért a jéléntos foglalkoztatasi
poténciallal réndélkézo mikro-, kisés középvállalkozások, családi
gazdaságok
fejlesztése
áll,
mégpédig a múnkaigényés agazatok,
kúlonosképpén az állattenyésztés,
a kertészet, valamint az élelmiszerfeldolgozás kiémélt tamogatasaval.
A VP nagy hangsúlyt, mintégy
15 Mrd forintot fordít azokra az
égyúttmúkodési projéktékré, mélyék
az éghajlatvaltozas mérséklésé, a kis gazdasagi széréplok égyúttmúkodésé, a
kozos piacra jútas vagy a szolidaris gazdalkodas céljabol jonnék létré.
A VP kérétébén folytatodhat a
LEADER Program is, így a Hélyi
Akciocsoportok altal kidolgozott
stratégiaknak
szorosan
kéll
illészkédniúk a fént émlítétt
prioritasokhoz. A LEADER stratégiai
célok kozott szérépélhétnék a
gazdasagi aktivitas mikro-szintjénék
fénntartasat, a lakossag húman
kozszolgaltatasokhoz
valo
hozzajútasat, illétvé azok élérésénék
élomozdítasat, a vidéki térség, mint
vallalkozasi tér, lakohély és túrisztikai célpont féjlésztését, a hélyi kozosségék
aktivitasanak, félélosségvallalasanak és égyúttmúkodési készségéinék érosítését
célzo élképzélésék.

A LEADER típusú
fejlesztésekre
országosan
57 Mrd
forintot különít el
a Program.

A LEADER céloknak léhétoség szérint illészkédniúk kéll a tobbi Öpératív Program intézkédéséihéz is. Az EFÖP
kérétébén mégvalosúlo intézményi féjlésztésékhéz, a TÖP kérétébén mégvalosúlo éroforras optimalizalashoz, a
GINÖP kapcsan az égészén kismérétú indúlo vallalkozasok ségítéséhéz, a KEHÖP altal a vidéki térségékbén
talalhato kornyézéti és térmészéti értékék mégorzését tamogato intézkédésékhéz kiégészíto tévékénységék
kapcsolhatoak.
A Vidékféjlésztési Program véglégés valtozata az alabbi intérnétés címén érhéto él:
http://palyazat.gov.hú/az_éúropai_bizottsag_altal_élfogadott_opérativ_programok_2014_20
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PROGRAMAJÁNLÓ

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

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

