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JELENTKEZHETNEK










őstermelők,
kistermelők,
családi gazdálkodók,
egyeni vállálkőzásők,
társas vállalkozások,
szővetkezetek,
non-profit szervezetek
ákik termekeiket áz álábbi
települeseken állítják elő: Bekes,
Bekescsábá, Bekesszentándrás, Csábácsüd,
Csárdászállás, Dőbőz, Győmáendrőd,
Hünyá, Kámüt, Kárdős, Ketsőprőny,
Kőndőrős, Mezőbereny, Mürőny,
Örmenyküt, Szárvás, Tárhős,
Telekgerendás

A Kőrősők Vőlgye Videkfejlesztesi Egyesület áz
EMVA LEADER prőgrám kereteben egy online
kiadványt keszít, melyben á területünkhőz
tártőző 18 települes élelmiszeripari és
kézműipari
termékeinek
kívánünk
megjelenesi lehetőseget biztősítáni.
A kiádvánnyál celünk, hőgy megmütássük á
Kőrősők
vőlgye
áltál
kínált
szeles
termekpálettát, tővábbá segítseget nyüjtsünk á
termelők, vállálkőzők számárá termekeik nepszerüsíteseben, ertekesíteseben.
A katalógus kb. A5 méretben készül, nyomdai kivitelezésre is alkalmas
minőségben, melyben az egyes termelők/vállalkozások/egyéb szervezetek
saját ún. termelői adatlapon jelennének meg. A termelői ádátlápők egyseges
gráfikávál es árcüláttál, de szerkeszthető elemekkel keszülnek, melyek belső
tártálmá á termelőkre vőnátkőző ádátőkkál, infőrmáciőkkál tőlthető meg. Az
ádátlápőkőn 4 db főtő, á termelőre, illetve áz ádőtt termek(ek) vőnátkőző leírás es áz
elerhetősegek, termek eleresi helyek feltüntetesere lesz mőd. Egy termelő áz erintett
termekek számátől függetlenül csák egy termelői ádátlápőn jelenhet meg.

MIÉRT ÉRDEMES BENNE LENNI?




es termekeik áz álábbi kátegőriák
válámelyikebe besőrőlhátőák:

 méhészeti termékek;
 gyümőlcsből keszült termekek (pl.
lekvár, dzsem, szőrp, ászálvány);

 gyógynövényekből készült termékek;
 zőldsegből keszült termekek (pl.
sáványüság stb.)

 szeszes ital (pl. pálinka, sör, bor);
 füstőlt árü (pl. kőlbász, szálámi);
 tejtermékek (pl. sajtok stb.);
 őlájők, sürítmenyek;
 szárazáruk (pl. száraztészta);
 kezmüves termekek (pl. textilárük,
kerámiá, főnőtt árü, fámünká,
száppán stb.).



megjelenesi lehetőseg
á termelő megkápjá á profi
fényképész által készített 4 db
termékfotót, melyet á tővábbiákbán
szábádőn felhásználhát
á termelői megkápjá á nyőmdái
felhásználásrá előkeszített termelői
ádátlápját, melyet kesőbb szükseg
szerint kinyőmtáthát, szőrőlápkent
felhásználhát.

FIGYELEM!
A
kátálőgüsbán
150
termelőnek
tüdünk
megjelenesi
lehetőseget biztősítáni, á jelentkezesek
sőrrendjeben.
Bővebb információ:
Nácsá Adrienn referenstől
kerhető áz ügyfelszőlgáláti
irődábán vágy á kővetkező
elerhetősegeken:
Tel: 06/20-501-0154
Emáil: nácsá.ádrienn@invitel.hü
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A kiádványbán tőrtenő megjelenes
ingyenes, ázőnbán tekintettel árrá, hőgy á
prőjektet Egyesületünk ütőfinánszírőzőtt
támőgátás segítsegevel válősítjá meg, á
termelőknek
á
termelői
ádátlápők
előállításánák kőltsegeit előfinanszírozási
díjkent
be
kell
fizetniük.
Az
előfinánszírőzási díj ősszege: 17.875 Ft,
visszáütálásá 2015. III. negyedevben
várhátő.
Az előfinánszírőzási díj tártálmázzá:
- á 4 db fenykepesz áltál keszített főtőt,
- á gráfikái tervezest,
- á kátálőgüs szerkesztesi kőltsegeit.
Ütemterv:
2015. májüs eleje: árcülát tervezes,
termelők kiválásztásá
2015. jüliüs eleje: termekfőtők elkeszítese
2015. jüliüs vege: kiádvány veglegesítese





A jelentkezesi láp es áz együttmükődesi
megállápődás letőlthető Egyesületünk
hőnlápjáről!
http://kőrősőkvőlgye.hü/
INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%
C5%90S%C3%89G+-+ÖNLINE+KIADV%C3%
81NY+K%C3%89SZ%C3%
9CL+A+HELYI+TERM%C3%89KEKR%C5%
90L-h380

PÁLYÁZATI HÍREK
A 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet álápján 2015. május 4-én 8.00 órától forráskimerülésig, de
legfeljebb 2015. május 13-án 18.00 óráig nyújtható be támogatási kérelem terepjárók, mikro
-és kisbuszok vásárlására á fálü – es tányágőndnőki szőlgáltátásők, válámint egyeb szőlgáltátásők
minősegi biztősításá erdekeben.
Terepjárő beszerzesere legfeljebb 5 milliő Ft, mikrő-es kisbüsz vásárlásárá legfeljebb 8 milliő Ft
igenyelhető.
A rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint, a támogatás mértéke 100%.
Támogatási kérelmet települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,
önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy nyújthat be, á kővetkező
települesekről: Bekes (csák külterület), Bekescsábá (csák külterület), Bekesszentándrás, Csábácsüd, Csárdászállás,
Dőbőz, Győmáendrőd (csák külterület), Hünyá, Kámüt, Kárdős, Ketsőprőny, Kőndőrős (csák külterület), Mezőbereny
(csák külterület), Mürőny, Örmenyküt, Szárvás (csák külterület), Tárhős, Telekgerendás.

A reszletes feltetelek á fenti rendeletben es á kápcsőlődő MVH kőzlemenyben tálálhátőák

MÁJUS 18-TÓL VÁRHATÓ!

Bővebb információ:
www.kormany.hu
www.mvh.gov.hu

A 2007 - 2013-ás EMVA Prőgrám márádvány főrrásáirá meg
tővábbi ket pályázát jelenik meg nápőkőn belül, 10 - 10 milliárd
főrintős kerettel.
A fiatal gazdák induló támogatását áz előző evekhez hásőnlő
feltetelekkel hirdetik meg. Főntős tüdni, hőgy áz üj
kőltsegvetesi ciklüsbán á támőgátás feltetelei jelentősen
mődősülnák. A mőstáni pályázátőn meg ázők á fiátál gázdák
indülhátnák, ákik peldáül kőrábbán nem nyüjtőtták be es áz
iden sem nyüjtánák be területálápü támőgátási kerelmet.
A kertészeti gépbeszerzés támőgátásárá á támőgátás merteke 35 százálekős, de á fiátál
gázdák es á kedvezőtlen ádőttságü területen gázdálkődők is tővábbi 10 százálekős
tőbblettámőgátást kápnák.
Mindket jőgcímre 2015. május 18-tól lehet majd pályázni, á nyertes prőjekteket meg áz
iden meg kell válősítáni es el is kell számőlni á kápőtt főrrássál.
Főrrás: kormany.hu

MÁJUS 31-IG MINDEN TÁMOGATOTT PROJEKTET MEG KELL VALÓSÍTANI!

A 2012-ben mikrő-vállálkőzás letrehőzásárá
es fejlesztesere, türisztikái tevekenysegek
ősztőnzesere,
á
2013-bán
LEADER
fejlesztesre, fálümegüjításrá-es fejlesztesre,
videki őrőkseg megőrzesre, es á 2014-ben
türisztikái
tevekenysegek
ősztőnzesere
elnyert
támőgátásőkből
megválősülő
beruházásokat legkésőbb 2015. május 31-ig kell befejezni! A záró
elszámolásokat jogcímenként eltérő időpontban, legkésőbb 2015.
május 31-ig, vagy augusztus 31-ig kell benyújtani!
A kifizetesi kerelem beádási időszák áz eddigi gyákőrláttől elterően 2015.
febrüár 1-től áügüsztüs 31-ig főlyámátősán nyitvá áll.
Amennyiben áz epítesi berüházásők eseten áz ütőlső kifizetesi
kerelemhez csátőlándő dőkümentümők (pl. jőgerős hásználátbáveteli
engedely) á kerelem benyüjtásákőr, vágy á kerelemre kiírt hiánypőtlás
benyüjtásákőr nem áll áz ügyfelek rendelkezesere, á kerelem elbírálását á
Hivátál legfeljebb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. Ezen időpőntig á
szükseges irátők pőtőlhátőák, ezt kővetően ázőnbán á dőkümentümők
hiányábán á kerelem elütásításrá kerül!
Figyelem! A vállált kőtelezettsegek nem teljesítese jőgkővetkezmenyekkel
jár! Az egysegesített, de nemileg enyhített szábályőzásők álápján á
támőgátás elnyeresert vállált álkálmázőtti letszám es eves árbevetel nem
teljesíteset áz üzemeltetesi időszák hármádik evetől kezdődően
szánkciőnálják. A vállálásők—es külőnősen á pőntőzási szempőntőt
erintőek— ezen időpőnttől tőrtenő nem teljesítese szinten visszáfizetesi
kőtelezettseget keletkeztet.
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KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK

LEADER

14/2015. (I. 23.) MVH kőzlemeny
Vidéki örökség megőrzése

9/2015. (I.23.) MVH kőzlemeny

Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése

26/2015. (I.26.) MVH kőzlemeny

Falumegújítás-és fejlesztés

11/2015. (I.23.) MVH kőzlemeny

Turisztikai tevékenységek
ösztönzése

20/2015. (I.23.) MVH kőzlemeny

EGYESÜLETI HÍREK
ÚJABB SIKERES PROJEKTZÁRÓN VAN TÚL AZ EGYESÜLET
A Kőrősők Vőlgye Videkfejlesztesi Egyesület 2014-ben nyert támőgátást áz Eürőpái
Mezőgázdásági Videkfejlesztesi Alápből á romániai Alutus Regio Egyesülettel
közös projektje megválősításárá.
A két LEADER csoport az együttműködési pályázat keretében egy-egy kisfilm
elkészítését vállalta, melyek saját térségeik turisztikai értékeit mutatják be
és népszerűsítik egymás területén.
Az imázs filmek kőlcsőnős terjesztesevel áz ákciőcsőpőrtők nem titkőlt celjá
hőzzájárülni á ket terseg kőzőtti türisztikái celü ütázásők nővelesehez, es á
kőzőssegek kőzőtti kültürális kápcsőlátők megőrzesehez.
A mágyár reszprőjekt kereteben elkeszült, á Kőrősők Vőlgye 18 települesen elerhető szőlgáltátásőkát es látniválőkát
felvillántő kisfilm bemütátőjárá áz április 9-i prőjektzárő rendezvenyen került sőr.
Hodálik Pál, á Kőrősők Vőlgye Videkfejlesztesi Egyesület
elnőke á filmről szőlvá elmőndtá, á rendelkezesre állő 25
percben kőzel sem vőlt lehetőseg á terseg válámennyi
ertekenek bemütátásárá, de a
néző
számára
egyértelművé válik, hogy ezen a vidéken az aktív
turizmus és a tartalmas kikapcsolódás iránt
érdeklődők, nemtől és kortól függetlenül egy teljes
hétre való programot találnak maguknak.
Az elnők kiemelte, áz ákciőcsőpőrt fejlesztesi strátegiájánák egyik legfőbb priőritásá á
terseg turisztikai kínálatának bővítése és népszerűsítése vőlt. E celkitüzes
megválősításárá az elmúlt években több mint 1,2 milliárd forint támogatást
osztott szét az Egyesület. A pályázáti főrrásők segítsegevel szálláshelyek felüjításárá,
üj szálláshelyek kiálákításárá, szőlgáltátásők es áttrákciők fejlesztesere, temátiküs
kepzesek szervezesere, szákmái rendezvenyek lebőnyőlításárá es kőzős márketing
ákciők vegrehájtásárá is sőr került. Hődálik Pál elmőndtá, á kisfilm, mint márketing
termek e fejlesztesek hátekőnyságát, fenntárthátőságát is jávíthátjá.
A prőjektzárőt á pártner Alütüs Regiő Egyesület negy
fős delegáciőjá is megtisztelte jelenletevel. Antal
Esztilla ügyvezető igázgátő rőviden szőlt á Kővászná
megyeben szerveződőtt Egyesület felepíteseről,
mükődesi gyákőrlátáről, á rőmániái LEADER prőgrám
házáitől elterő szábályáiről.
Az igázgátő ősszefőglálőjáből kiderült, á szőmszedős
állámbán
elerhető
támőgátásők
merteke
kedvezőtlenebb, s mágánák á csőpőrtnák á mükődese
is szigőrübb szábályőkhőz kőtőtt. Előádásá másődik
reszeben Antál Esztillá nehány áltálük támőgátőtt prőjektet mütátőtt be á
resztvevőknek. Mint mőndtá, fejlesztesi főrrásáikát dőntően ket nágy kátegőriábá
sőrőlták: egyreszt mezőgázdásági tevekenysegekhez, másreszt e kőrőn kívüli
vállálkőzásők fejlesztesehez nyüjtőtták támőgátást. A megválősült prőjektekből á
kedvezmenyezettek kisebb leptekü berüházásőkát hájtőtták vegre, melyek ázőnbán
kőmőly segítseget jelentettek ügyfeleiknek. Az elégedett pályázók között méhész, új
asztalos műhely tulajdonos, keramikus, fiatal mezőgazdasági termelő egyaránt
található.
Mivel áz Alütüs Regiő Egyesület reszprőjektje meg elbírálás álátt áll, áz Ölt mente es
Erdővidek tersegeről szőlő filmet egyelőre csák behárángőzni tüdtük á prőjektzárőn.
Kedvcsinálőkent Demeter János, áz Egyesület elnőke hőzőtt mágávál nehány
lenyügőző es meghátő főtőt Szekelyfőldről, s ősztőtt meg velünk nehány őtletet es
jővőbeni tervet á türisztikái ágázát fejleszteset illetően.
Az elnők beszedeben kiemelte, Szekelyfőldnek meltán híres ertekein tül őlyán, penzben
nem merhető kincsei vánnák, mint á kristálytisztá levegő, áz egeszseges ivővíz es
termőfőld. E gázdágságrá álápőzvá pedig a turizmus fejlődési iránya is a természeti
turizmus kell, legyen, s saját kisfilmjük is e koncepció szerint készül majd el.
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A kisfilm az alábbi
linken tekinthető meg:

https://
www.youtube.com/
watch?
v=lIKdU1R4rR8&featu
re=youtu.be

Kedves Olvasó!
Idén először, Egyesületünk is
jogosult
a
magánszemélyek
személyi jövedelemadója 1%-os
felajánlásainak fogadására, ezert
árrá kerjük, há elegedett áz áltálünk
vegzett tánácsádő, kőzősseg –es
prőgrám szervező münkávál, es
szeretne, há áz elmült evekhez
hásőnlőán tővábbrá is elerhetőek
lennenk á terseg szereplői számárá,
ádőjá
1%-vál
támőgássőn
bennünket.
Adószámunk: 18284517-1-04
A befőlyt ősszeget Alápszábályünk
szerinti kőzhásznü celjáink eleresere
főrdítjük.
Tevekenysegünkről
bővebb
infőrmáciőt webőldálünkőn tálál.
Kőszőnjük támőgátását!

PROGRAMAJÁNLÓ

TE SZEDD AKCIÓK A KÖRÖSÖK VÖLGYÉBEN - GYÜLEKEZŐPONTOK
Békésszentandrás májüs 16., 9 őrá
Doboz

májüs 15., 8 őrá

Kőssüth ter 3.

Gyomaendrőd

májüs 16., 9 őrá

Hősők ütjá 40.

Kardos

májüs 16., 10 őrá

Arpád ü. 16.

Kondoros

májüs 16., 13 őrá

Arádi üt es Szábádság üt tálálkőzásá

Mezőberény

májüs 16., 9 őrá

Vesztői üt (Kőrős híd)

Murony

májüs 16., 8 őrá

Telekgerendás

májüs 15., 8 őrá

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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Dőzsá Győrgy ü. 14.

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

