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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. JÚLIUS 

JÚLIUS 30-IG MINDEN TÁMOGATOTT PROJEKTET MEG KELL VALÓSÍTANI! 

 
A jelenleg hata lyos jogszaba lyok e rtelme ben valamennyi, az Euro pai 
Mezo gazdasa gi Vide kfejleszte si Alap ta rsfinanszí roza sa val ta mogatott 
projektet meg kell valo sí tani 2015. ju lius 31-ig, valamint el kell sza molni 
2015. augusztus 31-ig, az ala bbiak szerint. 

A Ko ro so k Vo lgye Vide kfejleszte si Ko zhasznu  Egyesu let munkaszervezete a 
ta mogatott EMVA projektek megvalo sí ta sa e s a kifizete si ke relmek 
o sszea llí ta sa, valamint az aktua lisan ele rheto  pa lya zatok te ma ban isme t 
konzulta cio val egybeko to tt ta je koztato t tart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fórum helye:  
Be ke scsaba, Mednya nszky u. 2. I/10. (u gyfe lszolga lati iroda) 

 
A fórum időpontja:  

2015. ju lius 29. (szerda), du. 16 o ra 
 

A re szve tel minden e rdeklo do  sza ma ra ingyenes! 

KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2015.02.01—2015.08.31 

 

 

LEADER 
14/2015. (I. 23.) MVH ko zleme ny 

 
 
 
 
Vide ki o ro kse g mego rze se 

9/2015. (I.23.) MVH ko zleme ny 
 

 

  
Mikro-va llalkoza sok le trehoza sa e s 

fejleszte se 
26/2015. (I.26.) MVH ko zleme ny 

 

 
 
   

 
 

Falumegu jí ta s-e s fejleszte s 
11/2015. (I.23.) MVH ko zleme ny 

 

  

 

Turisztikai teve kenyse gek  
o szto nze se 

20/2015. (I.23.) MVH ko zleme ny 

Benyújtás  
éve 

Jogcím 
Jogcím 

rendelet 
Megvalósítási 

határidő 
Elszámolási 

határidő 

2011 LEADER 
76/2011. (VII.29.) 

VM rendelet 

A hata rozat 
ke zhezve tele t ko veto  
3 vagy 2 e ven belu l. 

A megvalo sí ta st 
ko veto  1 e ven belu l, 
de legke so bb 2015. 

augusztus 31. 

2012 MIKRO 
47/2012. (V.11.) 
VM rendelet 

2015.  augusztus 31. 

A megvalo sí ta st 
ko veto  1 e ven belu l, 
de legke so bb 2015. 

augusztus 31. 

2012 TURI 
52/2012. (VI.8.) 
VM rendelet 

2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31. 

2012 FALU 
102/2012. (X.1.) 
VM rendelet 

2015. ju nius 30. 2015. ju nius 30. 

2012 VIDE K 
103/2012. (X.1.) 
VM rendelet 

2015. ju nius 30.  2015. ju nius 30. 

2013 LEADER 
35/2013. (V.22.) 
VM rendelet 

2015. ju lius 31. 2015. augusztus 31. 

2013 TURI 
104/2013. 
(XI.14.) VM 
rendelet 

2015. ju lius 31. 2015. augusztus 31. 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk32014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk72014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk82014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014
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TANYAPROGRAM 2015 

 

 

 

 

Beadási határidő  

2015. július 15— 

augusztus 15-ig! 

 a tanya k, valamint az alfo ldi tanya s te rse gek mego rze se t 
e s fejleszte se t ce lzo  települési és térségi fejlesztésekhez, 
(2-50 millio  Ft) 

 a tanya k e s az alfo ldi tanya s te rse gek mego rze se, 
fejleszte se e rdeke ben a tanyagazdaságok fejlesztése hez, 
(max. 3 millio  Ft) 

 a tanya k e s a tanya s te rse gek mego rze se, fejleszte se 
e rdeke ben a tanya val rendelkezo , mezo gazdasa gi teve kenyse get igazoltan 
nem folytato  tanyán élő lakosok számára gazdaság indítása hoz, (max. 3 
millio  Ft) 

 a tanya k, valamint a tanya s te rse gek mego rze se, fejleszte se e rdeke ben a 
villany ne lku li tanya k lako e pu lete nek alapvető villamosenergia-ellátását 
biztosító egyéni fejlesztésekhez, (max. 10 millio  Ft) 

 az orsza gos ku lteru leti szocia lis mezo gazda lkoda s elterjeszte se t 
ta mogato  mintaprogramokhoz. 

Elszámolható kiadások: 

 villany ne lku li tanya k villamosenergia-ella ta sa, 

 ví zmino se g vizsga latok elve gze se,  

 tanyagondnoki szolga latok fejleszte se (ge pja rmu beszerze s 

kive tele vel), 

 tanyai lako e pu let felu jí ta sa, 

 gazda lkoda si ce lu  e pu letek felu jí ta sa, e pí te se, 

 gazda lkoda si ge pek, kisge pek, eszko zo k fejleszte se, 
beszerze se, 

 kara m, kerí te s le tesí te se, felu jí ta sa, 

 szaporí to  anyag va sa rla sa, 

 a llata lloma ny kialakí ta sa, bo ví te se,  

 tanyai terme kek feldolgoza sa t biztosí to  feldolgozo  

kapacita sok le tesí te se, fejleszte se,  

 tanyasigazdasa gok energetikai megu jí ta sa, 

 ivo ví z beszerze se hez szu kse ges le tesí tme nyek beruha za sai,  

 ko rnyezetkí me lo , egyedi szennyví z-kezele s e s elhelyeze s 

kialakí ta sa,  

 tanyai lako - e s vagyonbiztonsa gi eszko zo k, rendszerek 
valamint biztonsa got fokozo  kommunika cio s eszko zo k 
beszerze se, telepí te se.  

2015. július 15-től - 2015. augusztus 14-ig lehet pályázatot benyújtani az idei Tanyaprogramra. 

A jogszaba ly e rtelme ben a tanya s te rse gben mu ko do   

 o nkorma nyzatok, o nkorma nyzati konzorciumok, o nkorma nyzati 
ta rsula sok,  

 civil szervezetek, o na llo  jogi szeme lyise gu  egyha zi szervek,  

 valamint a 2015. janua r 1. o ta tanya n, vagy tanya s te rse gben e lo  
terme szetes szeme lyek, o stermelo k, egye ni va llalkozo k e s csala di 
gazda lkodo k  

az ala bbi 5 célterületre pályázhatnak. 

Egyéb feltételek (a teljesség igénye nélkül): 

 

 Tanyagazdasa gok fejleszte se esete n az utolso  3 e v 

a tlaga ban a mg-i teve kenyse gbo l sza rmazo  a rbeve tel 
meg kell haladja az 50%-ot; 

 Gazdasa gindí ta shoz ta mogata s akkor ige nyelheto , ha 

az uto bbi 3 e v a tlaga nem haladja meg a 600 eFt-ot; 

 Az elbí ra la s tervezett ido pontja 2015. okto ber ve ge; 

 A nyertes projekteket 2016. a prilis 30-ig kell 

megvalo sí tani; 

 A fenntarta si ido szak a megvalo sí ta st ko veto  3 e v; 

 A ta mogata s cseke ly o sszegu  ta mogata snak mino su l.  

Bővebb info: 
 

Herman Otto  Inte zet 
1223 Budapest, Park u. 2.  

Tel.: 1/362-8120, 1/362-8113, 1/362-8160;  
Fax.: 1/362-8104  

E-mail: mtpi@hoi.hu  
www.hermanottointezet.hu 
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TANULMÁNYÚT 

Jelentkezési határidő:  

2015. augusztus 24. 

A Ko ro so k Vo lgye Vide kfejleszte si Ko zhasznu  Egyesu let 2015. szeptember     16-18. között 
szakmai kirándulást szervez az ausztriai Vulkanland régióba, Feldbach és környékére.  

A tanulma nyu t ce lja a ltala nossa gban a kapcsolate pí te s e s tapasztalatcsere, az u n. CCC 
(Cultural Capital Counts – a kultura lis ero forra sok to ke sí te se) mo dszer megismere se, direkt 
mo don a helyi terme kek elo a llí ta sa/helyi terme kek e rte kesí te se a falusi turizmusban/falusi 
turizmus/egyu ttmu ko de s te ma ban fellelheto  jo  gyakorlatok megismere se projektla togata sok 
e s konzulta cio  re ve n. 

A tanulma nyu t re szletes programja magyar e s angol nyelven leto ltheto  a http://
korosokvolgye.hu/TANULM%C3%81NYI+KIR%C3%81NDUL%C3%81S+AUSZTRI%
C3%81BA%21-h394 internetes cí men. 

A tanulma nyu ton az Egyesu let illete kesse gi teru lete n mu ko do , a vide kfejleszte sben e rintett 
18 helyi szereplo , illetve helyi szereplo  ke pviselo je vehet re szt, a jelentkeze sek 
elfogada sa nak sorrendje ben. 

A részvétel ingyenes, azonban a jelentkezőknek a részvételi költséget 
előfinanszírozási díjként a megjelölt valutában az Egyesület pénztárába be kell 
fizetniük. 

Az előfinanszírozási díj összege 250 euro és 32 000 Ft, mely tartalmazza az utaza st 
auto busszal, 2 e jszaka sza lla st reggelivel a feldbachi Hotel Lava Inn sza lloda ban, a szakmai 
programot, valamint 2 ebe det e s 2 vacsora t, tova bba  a tolma csola s szolga ltata st.  

Az elo finanszí roza si dí j nem tartalmazza az utaza s elso  napja n a reggeli e s ebe d, valamint az 
utolso  napon a vacsora ko ltse ge t, e s a Riegersburgi va rba szo lo  bele po  dí ja t (15? €). 
Valamennyi re sztvevo  maga gondoskodik az utaza si biztosí ta sa ro l e s egye b, maga n ce lu  
kiada sairo l, tova bba  a re sztvevo ket terheli az elo finanszí roza si dí j visszafizete se vel 
o sszefu gge sben esetlegesen felmeru lo  a rfolyamvesztese g is. 

Az elo finanszí roza si dí jat pontosan ke rju k befizetni, pe nzva lta sra nincs leheto se gu nk, 
a tutala st nem tudunk fogadni. A befizete s kapcsa n az Egyesu let munkata rsaival elo zetesen 
ido pontot szu kse ges egyeztetni. A re sztvevo  ku lo nleges e trend (pl. vegetaria nus, 
liszte rze keny stb.) ige nye t a jelentkeze si lapon ko teles jelezni, ellenkezo  esetben ella ta sa t 
nem tudjuk biztosí tani. A sza llodai elhelyeze s 2 a gyas szoba kban to rte nik.  

A jelentkeze sek elfogada sa nak felte tele az ala í rt jelentkeze si lap e s mega llapoda s 2-2 eredeti pe lda nya nak bee rkeze se az 
Egyesu let munkaszervezeti iroda ja ba, valamint az elo finanszí roza si o sszeg befizete se az Egyesu leti pe nzta rba.  

A jelentkezési határidő 2015. augusztus 24. (hétfő).  

A jelentkeze sek elfogada sa na l 2015. ju lius 31-ig kiza ro  te nyezo t jelent, ha a jelentkezo  az Egyesu let a ltal 2014. okto berben 
szervezett kira ndula son ma r re szt vett. 2015. ju lius 31. napja t ko veto en a formai szempontbo l e rve nyes jelentkeze sek a me g 
rendelkeze sre a llo  szabad helyekre korla toza s ne lku l elfogada sra keru lnek.  

A jelentkeze sek elfogada sa ro l az Egyesu let munkaszervezete elektronikus leve l forma ja ban ku ld visszaigazola st, a megadott e-
mail cí men, tova bba  a tanulma nyu ttal kapcsolatos minden tova bbi informa cio t elektronikus leve l u tja n juttat el a re szt vevo kho z. 

A részvétel és az előfinanszírozási díj visszautalásának feltétele továbbá a tanulmányutat követően megtartandó 
értékelő fórumon történő megjelenés és részvétel. 

Az elo finanszí roza si dí j visszautala sa a 30/2012. (III.24.) VM rendelet e s a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelkeze seit figyelembe ve ve 
to rte nik. Az elo finanszí roza si dí j visszautala sa nak va rhato  ido pontja 2016 februa r ve ge. Az elo finanszí roza si dí jat az Egyesu let 
a tutala ssal utalja vissza a re sztvevo k a ltal a jelentkeze si lapon megadott banksza mlasza mra. Amennyiben a re szt vevo  
sza mlasza ma megva ltozik, a re sztvevo  arro l az Egyesu letet ko teles ta je koztatni. A te vesen megadott sza mlasza mra to rte no  
utala se rt az Egyesu let nem felelo s. 

Az előfinanszírozási díj forintban kerül visszautalásra, az euro átváltási árfolyam az euroban fizetett számla vagy 
számlák teljesítési napját megelőző tárgyhónap utolsó napján érvényes Magyar Központi Bank középárfolyamán 
történik. 

Elfogadott és visszaigazolt jelentkezés esetén az előfinanszírozási díjat az Egyesület nem utalja vissza.  A visszaigazolt 
jelentkeze s ma s, a re szve teli felte teleknek megfelelo  e s azokat elfogado  re szt vevo  neve re egy alkalommal, legke so bb 2014. 
okto ber 3-ig mo dosí thato , a re gi e s u j re sztvevo  a ltal ala í rt nyilatkozat benyu jta sa val.  

További információ Zsurzsucz Edina Klaudia munkaszervezet-vezetőtől kérhető a zsurzsucze@invitel.hu címen vagy a 
06-20-501-0143-as telefonszámon.  

mailto:zsurzsucze@invitel.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 

 

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 

PROGRAMAJÁNLÓ 

XVIII. Kenumaraton, Szarvas 
2015. augusztus 1. szombat 

 

Nevezés: 08.30 – 09.45 Kajak-Kenu Club 

Nevezési díj: 2.500,-Ft/fo  (14 e v alatt 1000,
-Ft/fo ) 

Elo zetes neveze s 
a kenumaratonszarvas@gmail.com cí men.  

Megnyitó: 09.45 – 10.00 Kajak-Kenu Club  

Táv: 21 km (ebbo l ~ 1,1 km sza razfo ldi 
szakasz, 4 km a Ha rmas-Ko ro s szakasz, 16 
km a Holt-Ko ro s szakasz) 

Rajt: 10.00 o ra to l szakaszos indí ta ssal, 
katego ria nke nt, 5 perc kiva ra ssal, kevesebb 
indulo  esete n egyszerre indí ta ssal  

Célba érkezés: 12.00 – 14.00 ko zo tt a Kajak—Kenu Clubna l, eredme nyhirdete s 14.00 
o rakor, ebe d 14.30-to l az Ifju sa gi ta borban 

Kategóriák: 
 Csala di:           2-3-4 szeme lyes kenu 
 Amato r:          2-3-4 szeme lyes kenu 
 Profi:               2-3-4 szeme lyes kenu 

Díjazás: a katego ria k elso  ha rom helyezettje e rem dí jaza sban re szesu l. Minden nevezo  
1 db emle kpo lo t kap e s re szese az ebe dnek. Az elso  helyezettek 1 db gyo ztes po lo t 
kapnak. 

A versenyen csak úszni tudással rendelkező személyek vehetnek részt, saját 
felelősségre! 

Kenuro l e s minden egye b felszerele sro l a versenyzo k gondoskodnak. Hajo be rleti 
leheto se g a Kajak – Kenu Klubban. Tel.: 66/216-639  

 
Bővebb infó: a szervezo  Cervinus Tea trum Mu ve szeti Nonprofit Kft-to l ke rheto : 
66/311-464; www.cervinushaz.hu; kenumaratonszarvas@gmail.com 

mailto:kenumaratonszarvas@gmail.com
http://www.cervinushaz.hu/
mailto:kenumaratonszarvas@gmail.com

