KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM
EMVA KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK

2015.02.01—2015.05.31

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

2015. JANUÁR

MEGTARTOTTA SZOKÁSOS JANUÁRI KÖZGYŰLÉSÉT AZ EGYESÜLET
2014. júliusa óta első alkalommal
találkozott
a
Körösök
Völgye
Vidékfejlesztési Egyesület teljes tagsága, szokásos januári Közgyűlésen
így kicsit hosszúra nyúlt az elmúlt
időszak eseményeiről szóló elnöki
beszámoló.
Hodálik Pál tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy az Egyesület által
koordinált térségek közötti együttműködési projektek lényegében lezárultak, a beruházások befejeződtek, a záró rendezvények rendben lezajlottak . (A
legutóbbiról a Hírlevél 2. oldalán olvashatnak bővebben.)

Vidéki örökség megőrzése
9/2015. (I.23.) MVH közlemény

Mikro-vállalkozások létrehozása és
fejlesztése
26/2015. (I.26.) MVH közlemény

Falumegújítás-és fejlesztés
11/2015. (I.23.) MVH közlemény

Turisztikai tevékenységek
ösztönzése
20/2015. (I.23.) MVH közlemény

Az elnök hozzátette, a nemzetközi együttműködési projekt keretében készülő
imázs film készítése is folyamatban van, a bemutató március végén várható.
Elhangzott, az elmúlt félévben 11 magánszemély, illetve szervezet kérte felvételét az Egyesületbe. Miután az elnökség a kérelmeket jóváhagyta, a Közösségnek ma már 77 tagja van.
Hodálik Pál emlékeztetett a 2014. őszén lebonyolított nagysikerű tanulmányútra is.
A jövőt illetően ismertette a legfrissebb információkat, mely szerint a 20072013-as programozási időszak zárására 2015. június 30-i dátummal
kerül sor. A 2014-2020-as LEADER Programról szólva beszámolt a Miniszterelnökség vidékfejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára által a
2014. december 10-i fejlesztéspolitikai napon elmondottakról. A helyettes
államtitkári tájékoztatás szerint a vidéki Magyarország teljes területe LEADER
térség lehet a jövőben is, a csoportok azonban nagyságrendileg kevesebb
fejlesztési és működési forrásra számíthatnak. Különösen igaz ez a területfejlesztési szempontból fejlesztendőnek nem minősített járásokra, így az
Egyesület által lefedett békési, békéscsabai, szarvasi és gyomaendrődi járásokra is. Kiemelte, ezzel együtt fontos feladat a következő fél évben az új
fejlesztési stratégia kidolgozása, hiszen a rendelkezésre álló forrásokat
még hatékonyabban kell tudnunk felhasználni, ez pedig körültekintő
tervezést igényel.
A Közgyűlés elfogadta a 2015. év szakmai munkatervét is, és az annak
végrehajtását segítő költségvetést. A büdzsé 30 660 792 Ft bevételi és
kiadási főösszege nem csak a kötelező feladatok elvégzésére, de számos saját
kezdeményezés finanszírozására is lehetőséget nyújt. Így többek között újabb
tanulmányút szervezésére, egy, a helyi élelmiszeripari termelőket bemutató
online kiadvány létrehozására, a támogatott projekteket bemutató kötet megszerkesztésére és programzáró rendezvény lebonyolítására.
A költségek előfinanszírozását a rendelkezésre álló keretből próbálja majd
megoldani a munkaszervezet, így tagdíj emelésre idén sem volt szükség. Az
Egyesület települési önkormányzat tagjai továbbra is 5 000 Ft, a civil és
üzleti szférát képviselő tagok pedig változatlanul 2 500 Ft tagdíjat fizetnek. A számlákat postai úton kapják meg az érintettek.
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MEGVALÓSULT PROJEKTEK
ÁTADTÁK A SZARVASI KIKÖTŐPONTOT
Egyesületünk koordinálásával két, egymáshoz
szervesen illeszkedő pályázat keretében 10 partner összesen 100 millió Ft támogatást nyert 2014
tavaszán a vízi-és aktív turizmus infrastrukturális feltételeinek javítására a Körösök mentén.
A fejlesztések forrását az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap LEADER térségek közötti
együttműködési jogcíme biztosította.
Az egyenként 13 millió Ft önrésszel kiegészített
beruházások előkészítése 2013 tavaszán

Az Egyesület
koordinálásával
2 együttműködési
projekt keretében
10 partner
126 millió Ft értékű
beruházást valósított
meg.

kezdődött, a munkálatok 2014 végére készültek el. Az egyik részprojektként
megépült új szarvasi kikötő-és pihenőpont ünnepélyes átadására 2014. december
12-én került sor, az eseményen beszédet mondott Kis Miklós Zsolt agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkár, Dankó Béla országgyűlési képviselő
és Hodálik Pál, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
elnöke, Szarvas Város alpolgármestere is.
Kis Miklós Zsolt beszédében hangsúlyozta, a kormány
vidékfejlesztési politikája a 2014-2020-ig tartó ciklusban is
kiemelten támogatja az ilyen és hasonló fejlesztések
megvalósulását, melyek célja – akár közvetetten is – a természeti erőforrásokkal történő fenntartható gazdálkodás, a
helyi gazdaság fejlesztése. Az államtitkár kiemelte, ezek a
beruházások a vidéki munkahelyteremtésen, a vidék megtartó-képességének erősítésén túl ösztönzik a turizmust,
népszerűsítik az aktív, egészségtudatos életet.

Dankó Béla köszöntőjében kitért arra, a most elkészült létesítmény nem a város
legnagyobb volumenű fejlesztése, de a helyi vidéki közösség életminősége szempontjából
komoly jelentősége van. A képviselő kifejezte abbéli reményét, hogy a korszerű, zuhanyzóval, öltözővel, mellékhelyiségekkel felszerelt szociális blokkot, valamint a szilárd burkolaton kialakított fedett pihenőt és szalonnasütő,
bográcsozó helyet hamar birtokukba veszik a helyi családi, baráti
társaságok, tavasztól pedig a vízi és kerékpáros túrázók is.
Hodálik Pál a beruházás koncepcionális jelentőségét hangsúlyozta.
Az elnök elmondta, a kikötő-és pihenőpont szervesen illeszkedik az
Egyesület koordinálásával három LEADER térség területét érintő
fejlesztési programba, melynek keretében másfél év alatt a Körösök
mentén hat ponton korszerű, a kor követelményeinek mindenben megfelelő vízi infrastruktúra épült vagy újult meg, illetve három, modern eszközparkkal ellátott kölcsönző is létesült.
Az átadót követően a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület szervezésében projektzáró értekezletre került sor a Liget Wellness és
Konferencia Hotelben, melyen a média, valamint a térség turisztikában és
sportban érdekelt szereplői a Békés Város Önkormányzata és a
Kunszentmárton Város Önkormányzata által megvalósított részprojektek
részleteivel is megismerkedhettek.
A rendezvényen továbbá Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős
államtitkár tartott előadást a 2014-2020-as programozási időszak aktualitásairól, Hodálik Pál egyesületi elnök pedig a LEADER Akciócsoport
tevékenységét, elért eredményeit tárta a közönség elé.
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MEGVALÓSULT PROJEKTEK
SORBAN ZÁRJA LE MEGNYERT PÁLYÁZATAIT A KÖRÖS-SZÖGI CIVIL FÓRUM
EGYESÜLET
KIVÁLÓ EREDMÉNNYEL ZÁRTAK A HALLGATÓK

A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület közel 1 millió Ft támogatást nyert térségi vidékfejlesztés témájú képzésének lebonyolítására. A résztvevők számára teljes mértékben
ingyenes tanfolyam forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap LEADER
– Közösségi célú fejlesztés jogcímre benyújtott pályázat biztosította.
A képzés 4 modulra épült: a vidékfejlesztés jogi környezete/társadalmi részvétel lehetőségei a helyi döntéshozatalban; közösségfejlesztés, együttműködés/pályázati lehetőségek; terület-és vidékfejlesztési politika Magyarországon/a helyi gazdaságfejlesztés
jelentősége; értékőrzés, hagyományőrzés/a falusi turizmus jelene és jövője.
A témából adódóan a szervező Egyesület – eredeti terveivel ellentétben – széles körben elérhetővé tette a részvételt, a térség civil szervezeteinek vezetői, tagjai mellett
kistermelők, őstermelők, önkéntesek, szakemberek és vállalkozások képviselői, munkatársai is jelentkezhettek a két településen, Szarvason és Békésszentandráson párhuzamosan zajló előadásokra.
A program sikerét mi sem jelzi jobban, mint hogy a 2014 augusztustól novemberig
tartó, péntek délutánonként megtartott órákon kimagaslóan magas volt a részvételi
arány, a regisztrált 52 fő közül 39 „tanuló” eleget tett a részvételi követelményeknek,
és sikerrel abszolválta a tudásszint felmérőt is.
A visszajelzések alapján a legnépszerűbb téma a közösségfejlesztés volt, ezt az idegenforgalom/falusi turizmus követte, de a területfejlesztést is többen jelölték meg a legérdekesebb modulként. A bekért elégedettségi felmérésekből kiderült, a most végzettek
nagyon várják a folytatást is!
Mihaleczné Kovács Máriától, a projekt vezetőjétől megtudtuk, nemcsak a hallgatóság
volt érdeklődő, a helyi szakemberekből álló oktatói csapat is bizonyította fegyelmezettségét és felkészültségét. A projektvezető elmondta, mindezeknek köszönhetően a most
zárult képzés az Egyesület egyik legnagyobb sikerrel zárt programja.

ÚJ

TETŐ

A

FEJÜK

A Körös-szögi
Civil Fórum Egyesület
4 projektre
36 millió Ft
támogatást nyert a
LEADER Program
keretében.

FELETT ŐSEINK ÉLETE - ELKÉSZÜLT A DOBOZI BEMUTATÓ GAZDASÁG

Szintén az EMVA - LEADER közösségi
célú fejlesztés jogcím biztosított forrást a Civil Fórum által működtetett
szarvasi Civil Ház további korszerűsítéséhez.
Az Egyesület a közel 7 millió Ft támogatásból nem csupán az épület teljes
tetőszerkezetét újította fel, de a Ház
udvarán is jelentős tereprendezésre
került sor, fedett teraszt létesítettek,
valamint egy konyhát is kialakítottak.
Így mostantól kül-és beltéri rendezvények teljes körű kiszolgálására alkalmassá vált a létesítmény.

Hankó-Debreceni Éva őstermelő, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) LEADER Vállalkozási célú és
Turisztikai tevékenységek ösztönzése
jogcímek keretében két projekt révén
csaknem 20 millió Ft támogatást nyert
bemutató gazdaság kialakítására, Dobozon.
A megvalósított projektek nem csupán üzleti célokat szolgálnak, az értékőrzésben, hagyomány ápolásban is szerepük lehet.
Elsőként a gazdasági udvar tereprendezésére és az állattartási szokásokat
szemléltető eszközök beszerzésére került sor, illetve elkészült a kemencének
árnyékot adó kerti filagória.
Második ütemben a régi falusi ház átalakítása történt meg. A parasztház berendezései a hagyományos paraszti bútorokat mutatják be a 20. század eleji
stílusban. A tárgyak egy része családi hagyatékok, a falu lakóinak önzetlen
felajánlásai, valamint a beruházás keretében támogatással, helyi vállalkozó
szakmai segítségnyújtásával beszerzett és felújított bútorok. Az ablakokat és
az asztalokat, komódokat díszítő textíliák kézi szövésű népi iparművészeti
termékek.
A sikeres megvalósítás a pályázó számára dupla öröm, hiszen hasonló, a dobozi múlt emlékeit, hagyományait bemutató tájház nincs a településen.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Civil Szervezetek Szövetsége
tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját
a 2015. február 7-én, szombaton 18.00-tól kezdődő

XV. Civil Bálra
Helyszín:Fiume Szálló és Étterem (Békéscsaba, Szent István tér 2.)
A belépőjegy ára: 4 000.-Ft/fő
amely tartalmazza a vacsora árát, egy pohár pezsgőt.
Belépőjegyek igényelhetők:
Civil Szervezetek Szövetsége Békéscsaba, Árpád sor 2/7.
Tel/Fax: 66/451-163; 70/408-7021
E-mail: civilszovetseg@globonet.hu
Bővebb info: www.civilszovetseg.hu

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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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

