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„TISZTÚJÍTÁS” UTÁN

Díjak,
ajándékcsomagok
felajánlását
várják
a
szervező civil szervezetek.

A
Körösök
Völgyé
Vidékféjlésztési
Egyésulét
Elnökségé
és
Félugyélö
Bizöttsaga a szérvézét 2011-és
mégalapítasa
öta
szinté
valtözatlan
szémélyi
összététélbén végézté munkajat,
ami
a
tisztségvisélök
élkötélézéttségét és a tagsag
élégédéttségét is mutatja.

2016. OKTÓBER

A „Szarvasért” Alapítvany, a Körösszögi Civil Förum Egyésulét és a
Szarvas Varös-és környézétvédö
Egyésulét a szarvasi és szarvas
környéki óvodás és általános
iskolás
gyermekek
körébén
hirdététt palyazatöt, mélynék célja a A képviséléti és félugyéléti szérv
környezettudatosságra
valö tisztségéiré vönatközö öt évés
névélés.
mandatumök élsö ízbén idén
A féladat, högy a résztvévök
ujrahasznösíthatö
hulladék
félhasznalasaval
készítsénék
karacsönyfadíszékét,
karacsönyi
asztaldíszékét vagy karacsönyi
ajandékökat.
A kréatív alkötasökkal égyénilég és
csöpörtösan is léhét névézni, 3
katégöriaban
(övödas,
alsö
tagözatös és félsö tagözatös iskölas).
A palyamunkakböl a szérvézök a
szarvasi Civil Hazban réndéznék
kiallítast, é méllétt a zsuri altal
légjöbbnak
ítélt
darabökat
ajandékcsömagökkal jutalmazzak.
A
díjként
átadható
ajándéktárgyak,
ajándékcsomagok
összeállításához a szervezők
várják a helyiek felajánlásait!
Az
adömanyök
kapcsan
az
Alapítvanynal Véléncéi Evat a +36
70 251 7833 szamön, a Civil
Förumnal Nanasi Dianat a +36 20
223 4388 téléfönszamön kéréshétik.
A palyazatröl bövébbén az alabbi
linkén ölvashatnak:
http://körösökvölgyé.hu/indéx.php?
pagé=napi_ésémény&ésémény_év=2016&ésémé
ny_hö=10&ésémény_nap=20&éséménynaptar_é
v=2016&éséménynaptar_hö=10

összél jartak lé. Mindazök, akik a tövabbiakban is vallaltak a mégbízast, égyhangu
bizalmat kaptak a fölytatasra!
Az elnökség két tagja, a "Szarvasért" Alapítvány által delegált Mihaleczné
Kovács Mária és a békésszentandrási Körös Agrár Kft-t képviselő Oláh Géza
döntött úgy, hogy a fiatalabbaknak adják át feladataikat. Eddig végzett
lelkiismeretes és értékes munkájukat az egyesület nevében Hodálik Pál elnök
egy-egy jelképes ajándékkal köszönte meg, egyúttal felhívta figyelmüket arra,
hogy tapasztalatukra, aktív részvételükre ezútán is számítunk!
A mégurésédétt hélyékré a Közgyulés a Biöhungaricum Kft. képvisélétébén éljarö
dr. Szantösi Antalnét és a Zérgé Ifjusagi Turaspört Közhasznu Egyésulét élnökét, Sös
Imrét valasztötta.
Mihaléczné Kövacs Mariat az I. alélnöki pösztön Hévizi Röbért "valtötta".
A kibövult Félugyélö Bizöttsagban a körabban 3 fös téstulét tagjai méllé a Csörvas
Varös Önkörmanyzatat képvisélö Barath Lajös pölgarméstér és a Szént Lazar
Alapítvany igazgatöja, Kövacs Ildikö csatlaközött.
Az Elnökség összététélé:
Hödalik Pal élnök (Szarvas Varös Önkörmanyzata)
Hévizi Röbért I. alélnök (Békéssy Janös Hélytörténéti és Hagyömanyörzö Egyésulét)
Kruchiö Zsöltné II. alélnök (Békés Enérgia Kft.)
dr. Förjan Mihaly maganszémély
dr. Glözik Klara maganszémély
Léngyél Zsölt Andras (Géréndas Község Önkörmanyzata)
Sös Imré (Zérgé Ifjusagi és Turaspört Közhasznu Egyésulét)
dr. Szantösi Antalné (Biöhungaricum Kft.)
Töldi Balazs (Gyömaéndröd Varös Önkörmanyzata)
Urköm Szilvia östérmélö
Varga Janös (Eddy Bt.)
A FEB összététélé:
Barath Lajös (Csörvas Varös Önkörmanyzata)
Brlas Janös (Kardös Község Önkörmanyzata)
Kövacs Ildikö (Szént Lazar Alapítvany)
Kurti Sandör (Tarhös Község Önkörmanyzata)
Sönkölyné Székérczés Margit (Szarvasi Altérnatív Bt.)
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VP - AKTUÁLIS
VP6-6.2.1. NEM MEZŐGADASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA, MEZŐGAZDASÁGI
TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJA, MIKRO-VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA
A palyazati félhívas kérétébén közél 14 Milliard Ft förras all
réndélkézésré
a
mezőgazdasági
vállalkozások
mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységeinék (pl.
kézműipar, turizmus, egyéb szolgáltatás) béindítasara,
valamint uj szölgaltatö vallalközasök létréhözasara.
Pályázhatnak:

 Mikrö-vallalközasnak minösulö cégék, östérmélök, ha arbévétéluk légalabb
50%-a mézögazdasagi tévékénységböl szarmazik;

 Térmészétés szémélyék.
Támogatható célterületek:
1. mézögazdasagi vallalközasök ném mézögazdasagi tévékénységé élindítasa

Az első
bírálati szakaszhatár
nap
2016. november 24!

2. szölgaltatö mikrö-vallalközasök indítasa
a 10 000 fönél kévésébb lakössagszamu télépulésékén, vagy a 10 000 fönél
magasabb lakössagszamu télépulésék kultérulétéin (Békés mégyébén).
Az igényélhétö atalany jéllégu tamögatas összégé 40 000 éurönak mégfélélö
förint összég, 5 évés idötartamra.
Nem támogatható tevékenységek:

 mézögazdasagi (Annéx 1.) térmék féldölgözasa és értékésítésé;
 élsödlégés mézögazdasagi térmélés;
 énérgétikai és mégujulö énérgia térmélés.
A tamögatasi kérélmékét éléktrönikus utön, 2016. öktöbér 24-töl léhét
bényujtani, az élbíralas szakaszösan történik. Az első szakaszhatár nap 2016.
november 24-e.
A részlétés palyazati dökuméntaciö az alabbi linkén érhétö él:
https://www.palyazat.göv.hu/vp6-621-16-ném-mézgazdasgi-tévkénysgékélindtsnak-tmögatsa-mézgazdasgi-tévkénysgék-divérzifikcija-mikrövllalközsindtsa
AZ EMVA IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG KÖZLEMÉNYE A A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉN BELÜL
MEGHIRDETETT FELHÍVÁSOK VONATKOZÁSÁBAN ELFOGADOTT GARANCIASZERVEZETEKRŐL
2016. öktöbér 19.

A 2014-2020 prögramözasi idöszakban az égyés éuröpai uniös alapökböl szarmazö tamögatasök
félhasznalasanak réndjéröl szölö 272/2014. (XI. 5.) Körmanyréndélét 83. § (1a) békézdésé az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott, Vidékfejlesztési Program keretében
meghirdetett egyes felhívások esetében előleg igénybevétele esetén biztosítéknyújtási kötelezettséget ír
elő a félhívasban méghatarözöttak szérint.
Az EMVA Iranyítö Hatösaga a 2014-2020-as prögramözasi idöszakban a Vidékféjlésztési Prögram kérétén bélul
méghirdététt félhívasök végréhajtasa söran – figyélémmél a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésének g) pontjara – a jélén közlémény mélléklétébén félsörölt,
minden olyan garanciaszervezet által nyújtott kezességvállalást elfogadhatónak tekint, amély a Magyar
Némzéti Bank Zrt. éngédélyévél réndélkézik és annak nyilvantartasaban szérépél.
A lista az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.göv.hu/döc/4523
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PÁLYÁZATOK-MÁSKÉPP
KÖZÖSSÉGI DÍJ A HAGYOMÁNYOS
TERMÉKEKÉRT

A Földmuvélésugyi Minisztérium
(FM) palyazatöt írt ki a „Közösségi
Díj a Hagyományos Termékekért”
elismerés élnyéréséré.
Palyazatöt a hagyományos és
tájjellegű termékek érdekében
kiemelkedő,
példaértékű
eredményt felmutató közösségek
(települési
és
megyei
önkormányzatok, önkormányzati
társulások, valamint társadalmi
szervezetek) nyujthatnak bé.
Elönyt élvéznék azön palyazök,
amélyék ölyan hagyömanyös és
tajjéllégu
élélmiszérék,
illétvé
mézögazdasagi
térmékék
élöallítasaban, förgalmazasaban vagy
népszérusítésébén vallalnak szérépét,
amélyék földrajzi arujélzö és/vagy
védjégyöltalöm alatt allnak, vagy
amélyék ésétébén az uniös öltalmi
éljaras fölyamatban van.
A pályázatok beküldési határideje:
2016. november 23.
A palyazök közul a légjöbb érédményt
élérö gyöztés brönzböl készult
émlékplakéttét, valamint élismérést
igazölö ökiratöt kap.
A díjat a Térra Madré, a Hagyömanyös
Térmékét
Elöallítö
Közösségék
Vilagnapja
alkalmaböl
a
földmuvélésugyi minisztér adja at
2016. décémbér 8-an.
A palyazati félhívas és a palyazati urlap
létölthétö itt:
http://érédétvédélém.körmany.hu/közösségi-dij-a
-hagyömanyös-térmékékért-dij-kdht-palyazat

AZ ÉV AGRÁREMBERE 2016
Az Év Agrárembere díj azt a célt
szölgalja,
högy
olyan
agrárszakembereket mutasson be a
nyilvánosság előtt, akik a gazdasag és
a tarsadalöm tartööszlöpai.
Az agrötrénd.hu pörtal Az Ev
Agrarémbéré kituntétö díjjal azökat a
szakémbérékét
tuntéti
ki,
akik
rendkívüli teljesítményükkel, ötletgazdagságukkal, céltudatosságukkal,
elköteleződésükkel és kitartásukkal
sokat tesznek a mezőgazdaságért, dé
a díj célja a mezőgazdaságban
tevékenykedők
közéleti
munkájának,
társadalmi
felelősségvállalásának,
ilyetén teljesítményének elismerése,
kiemelése az égész tarsadalöm élött.
Az Ev Agrarémbéré mégtisztélö címré
11 kulönbözö katégöriaban léhét
jélöltségét szérézni:

 Agrarinnövaciö
 Agrarkutatas
 Allattényésztés
 Agrargépészét
 Féldölgözö-élélmiszéripar
 Fénntarthatö gazdalködas
 Fiatal gazda
 Jövö agrarszakémbéré
 Kértészét
 Növényvédélém
 Növénytérmésztés
A jélöltté valas fölyamata égyszéru,
hiszén vagy égy ismérös vagy akar sajat
maga a jélölt is jélölhéti magat az önliné
félulétén, égy rövid indöklas, szakmai
bémutatközas és fötö féltöltésévél.
A jélölték közul az önliné szavazas és a
szakmai zsuri égyuttés véléményé
alapjan kérulnék ki a nyértésék.
A jelöléseket 2016. november 20-ig
várják!
A díjröl és a vérsény ménétéröl
bövébbén az alabbi linkén ölvashatnak:
http://www.azévagrarémbéré.hu/
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Az Év Agrárembere
címre
2016. november 20-ig
várják a jelöléseket!

PROGRAMAJÁNLÓ

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

