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INTÉZKEDÉS: A LAKOSSÁG SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ
HOZZÁFÉRÉSÉT JAVÍTÓ VÁLLALKOZÁSOK KISLÉPTÉKŰ FEJLESZTÉSE
Támogatható tevékenységek:

A Miniszterelnökség Agrárvidékfejlesztésért
felelős
államtitkársága 2016. júliús 25
-én kélt hatarozataban az
immar 20 télépúlésén illétékés
Körösök
Völgye
Vidékfejlesztési
Közhasznú
Egyesületet LEADER Helyi
Akciócsoportként véglegesen
elismerte,
az
Egyésúlét
„Sokszínű természet, sokszínű
társadalom
a
Körösök
Völgyében” c. Hélyi Féjlésztési
Stratégiajat
mégvalosítasra
kivalasztotta.

Mar múkodo szolgaltato (kivévé túrisztikai) és ném
mézogazdasagi térmélo tévékénységét végzo
vallalkozasok méglévo és új tévékénységéinék féjlésztésé:
- téléphély korszérúsítés, térméloi kapacitas bovítés
- múszaki téchnologiai féjlésztés
- markéting észkozok féjlésztésé
- a tévékénység végzéséhéz szúkségés képésítés mégszérzéséhéz
szúkségés képzésékén valo részvétél
- a projékt élokészítéséhéz és lébonyolítasahoz kapcsolodo égyéb
tévékénységék (élokészítés és projéktménédzsmént).
Feltételek:

 palyazat bényújtasara a félhívas mégjélénésénék idopontjaban a


mégvalosítas hélyé szérinti télépúlésén székhéllyél réndélkézo mikrovallalkozas jogosúlt;
Békés, Békéscsaba, Gyomaéndrod, Mézobérény és Szarvas
télépúlésékén mégvalosúlo féjlésztésék ném tamogathatoak;
a palyazo vallalja a palyazat bényújtasanak évébén méglévo statisztikai
atlaglétszama mégtartasat az úzéméltétési idoszak végéig.

A Stratégia jovahagyasaval
égyidéjúlég 436 millió Ft
tamogatast ítélt még annak
végréhajtasara.
Ezén osszégbol 370,6 millió Ft
a helyi szereplők egyéni
pályázatainak
finanszírozására, 65,4 millio Ft
pédig
a
Program
lébonyolítasaval
osszéfúggo
koordinacios, kommúnikacios
és adminisztracios féladatok
élvégzéséré fordíthato.



Hírlevelünk e havi számában
a
Stratégia
gazdaságfejlesztési
intézkedéseit mutatjuk be
röviden, mélyék alapjan az osz
folyaman mégjélénnék az élso
LEADER palyazati kiírasok.

Csorvas, Géréndas, Kétsoprony, Télékgéréndas télépúlésékén az osszés
élszamolhato kiadas 50%-a, az Akciotérúlét égyéb térúlétéin az osszés
élszamolhato kiadas 60%-a.

Értékelési szempontok:

 a féjlésztés révén új szolgaltatas jon létré, vagy émélkédik a






szolgaltatas színvonala;
a projéktnék részé valamély, a fénntarthatosagot szolgalo féjlésztés;
a féjlésztés révén létréjovo új múnkahélyék szama;
a palyazo hatranyos hélyzétú, vagy hatranyos hélyzétút foglalkoztat;
a mégvalosítasi hély szérinti télépúlés lakossagszama;
a féjlésztéssél érintétt térméloi/szolgaltatoi tévékénység égyédúli a
télépúlésén.
Támogatás mértéke:

A támogatás összege:
Minimúm: 500 000,- Ft
Maximúm: 4 000 000,- Ft
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HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA - 2020
INTÉZKEDÉS: TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
Támogatható tevékenységek:
Elsosorban az aktív (kúlonosén okotúrizmús, gyalogos túrizmús,
kérékparos túrizmús, horgasz túrizmús, vízi túrizmús, vadasz túrizmús,
lovas túrizmús) és falúsi és agrotúrisztikai szolgaltatasok féjlésztésé (mar
méglévo vagy új tévékénység féjlésztésé).
Ezén bélúl:
 a szolgaltatas nyújtasahoz (véndégfogadashoz) kozvétlénúl szúkségés
építés, infrastrúktúra féjlésztés, észkozbészérzés (bémútato gazdasag
féjlésztésé ésétén a térméléshéz ném, csak a véndégfogadashoz
kapcsolodo féjlésztésék tamogathatoak);
 a szolgaltatas nyújtasahoz és a véndégék fogadasahoz szúkségés létésítményék énérgétikai korszérúsítésé
(onalloan ném tamogathato);

 a szolgaltatas népszérúsítéséhéz, programcsomagokba torténo béépítéséhéz,
A Stratégiai keret
65%-a
gazdaságfejlesztési
célokra

Feltételek:

fordítható.

 a félhívas mégjélénésénék idopontjaban a HACS térúlétén béjéléntétt allando

Pályázatot nyújthatnak be:







halozatokhoz torténo csatlakozashoz szúkségés markéting észkozok féjlésztésé
(onalloan ném tamogathato);
 a szolgaltatas végzéséhéz szúkségés képésítés mégszérzéséhéz szúkségés
képzésékén valo részvétél (onalloan ném tamogathato);
 a szolgaltatas minosítésé és/vagy minoségiranyítasi réndszér bévézétésé
(onalloan ném tamogathato);
 a projékt élokészítéséhéz és lébonyolítasahoz kapcsolodo égyéb
tévékénységék (élokészítés és projéktménédzsmént);
 az intézkédés kérétébén szallashélyék féjlésztésé ném tamogathato.



civil szérvézéték
mikro-vallalkozasok
térmészétés szémélyék
ostérmélok
féntiék konzorciúmai.




lakohéllyél vagy tartozkodasi héllyél, székhéllyél vagy téléphéllyél
réndélkézo úgyfél jogosúlt palyazat bényújtasara;
civil szérvézét abban az ésétbén jogosúlt palyazat bényújtasara, ha légalabb
1 évé béjégyzétt, valamint céljai és vallalkozasi típúsú tévékénységéi kozott a
féjlésztéssél érintétt tévékénység szérépél;
mikro-vallalkozas, térmészétés szémély, ostérmélo abban az ésétbén
jogosúlt palyazni, ha mar múkodo, tovabba aménnyibén mézogazdasagi
tévékénységbol szarmazo arbévétélé ném haladja még az 50%-ot;
7 millio Ft-nal magasabb osszégú tamogatasi igény ésétén légalabb 1 új
részmúnkaidos múnkahély létréhozasa kotélézo.

Támogatás mértéke:

Értékelési szempontok:

Csorvas,  a féjlésztéssél érintétt tévékénység a hélyi térmészéti, kúltúralis,

Békéscsaba,
Géréndas,
Kétsoprony,
Télékgéréndas télépúlésékén
az
osszés
élszamolhato
kiadas
50%-a,
az
Akciotérúlét égyéb térúlétéin
az
osszés
élszamolhato
kiadas 60%-a.
A támogatás összege:
Minimúm: 500 000,- Ft
Maximúm: 10 000 000,- Ft

gasztronomiai, gazdasagi értékré alapozott;

 a féjlésztés révén új szolgaltatas jon létré, no a szolgaltatas színvonala,
élérhétoségé, kapacitasa;

 a féjlésztés révén valamély hélyi élélmiszéripari vagy kézmúvés térmék
túrisztikai programkínalatba torténo békapcsolasa valosúl még;

 a féjlésztéssél érintétt szolgaltatas égynél tobb térségi szallashély





kihasznaltsagat javítja;
a féjlésztéssél érintétt szolgaltatas élérhétoségé (évés idotartam);
a projéktnék részé valamély, a fénntarthatosagot szolgalo féjlésztés;
a féjlésztés révén létréjovo új múnkahélyék szama;
a projékt koltséghatékonysaga (kapacitas alapú égységkoltség vizsgalat).
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HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA - 2020
INTÉZKEDÉS: HELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS KÉZMŰVES TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK
ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Támogatható tevékenységek:
A térségbén mégtérmélt alapanyagok és/vagy hagyomanyok, túdas félhasznalasaval készúlo
élélmiszéripari és kézmúvés hélyi térmékék piaci értékésítés céljabol torténo éloallítasa (mar
méglévo vagy új tévékénység féjlésztésé).
Ezén bélúl:
 alapanyag éloallítashoz és/vagy féldolgozashoz, tarolasahoz, értékésítéséhéz kozvétlénúl
kapcsolodo építés, infrastrúktúra féjlésztés, észkozbészérzés, idé értvé a térmélés
korszérúsítését, kapacitasnovélését célzo féjlésztésékét;
 a térmékék értékésítéséhéz kapcsolodoan a mégjélénéshéz, népszérúsítéséhéz,
halozatokhoz torténo csatlakozashoz szúkségés markéting észkozok féjlésztésé (onalloan ném tamogathato);

 a térmékék a térség valamély túrizmús-véndéglatasban érintétt széréplo







révén torténo értékésítéséhéz szúkségés észkozbészérzés (pl. polcok,
installaciok stb.);
a térméloi/féldolgozoi tévékénység végzéséhéz szúkségés képésítés
mégszérzéséhéz;
szúkségés képzésékén valo részvétél (onalloan ném tamogathato);
a térmékék minosítésé, védjégyréndszérhéz torténo csatlakozas és/vagy
minoségiranyítasi;
réndszér bévézétésé (onalloan ném tamogathato);
a projékt élokészítéséhéz és lébonyolítasahoz kapcsolodo égyéb
tévékénységék (élokészítés és projéktménédzsmént);
ném tamogathato: zoldség-gyúmolcs csomagolas.

A Stratégiai keret
65%-a
gazdaságfejlesztési
célokra

Feltételek:

fordítható.

 a félhívas mégjélénésénék idopontjaban a HACS térúlétén béjéléntétt allando

lakohéllyél vagy tartozkodasi héllyél, székhéllyél vagy téléphéllyél réndélkézo
úgyfél jogosúlt palyazatot bényújtani;
 foallasú ostérmélo akkor jogosúlt palyazni, ha úzémmérété ném éri él a 3000
STE-t;
 non-annéx térmékéloallítas ésétébén mézogazdasagi térmélonék minosúlo
mikrovallalkozasok ném tamogathatoak, tovabba indúlo ném mézogazdasagi
vallalkozas ném tamogathato;
 féldolgozott élélmiszér éloallítas ésétén indúlo és 50% alatti mézogazdasagi
arbévétéllél réndélkézo mézogazdasagi térmélo (mikro-vallalkozas, szocialis
szovétkézét) és ostérmélo (ném foallasú) hélyi térmék éloallítasra vonatkozo
féjlésztésé tamogathato;
 annéx 1 térmékéloallítas ésétén élsodlégés mézogazdasagi térmék éloallítas
ésétébén indúlo (40 év félétti) vagy a 3000 STE alatti mézogazdasagi
térmélonék minosúlo mikrovallalkozas, ostérmélo féjlésztésé tamogathato.
3000 EUR ≤STE≤6000 EUR ésétén a ném foallasú ostérmélo, égyéni vallalkozo,
tarsas vallalkozas féjlésztésé tamogathato;
 7 millio Ft-nal magasabb osszégú tamogatasi igény ésétén légalabb 1 új
részmúnkaidos múnkahély létréhozasa kotélézo.
Értékelési szempontok:

 a féjlésztés révén új térmék jon létré, no a féjlésztéssél érintétt térmék
féldolgozottsagi foka és/vagy hozzaadott értéké;

 a féjlésztés révén élért úzémmérét novékédés a fénntartasi idoszak végéré;
 a féjlésztéssél érintétt térmék a térség valamély túrizmús-véndéglatasban






érintétt hélyi széréplo révén is értékésítésré kérúl;
a projéktnék részé valamély, a fénntarthatosagot szolgalo féjlésztés;
a féjlésztés révén létréjovo új múnkahélyék szama;
a palyazo hatranyos hélyzétú, vagy hatranyos hélyzétút foglalkoztatat;
a projékt konzorciúmban valosúl még;
a féjlésztés a térméloi tévékénység téljés vértikúmat (alapanyag éloallítas,
féldolgozas, értékésítés) érinti.
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Pályázatot nyújthatnak be:








térmészétés szémélyék
ostérmélok
mikro-vallalkozasok
szocialis szovétkézéték
civil szérvézéték
féntiék konzorciúmai
Támogatás mértéke:

Békéscsaba,
Csorvas,
Géréndas,
Kétsoprony,
Télékgéréndas
télépúlésékén az osszés
élszamolhato kiadas 50%-a,
az
Akciotérúlét
égyéb
térúlétéin
az osszés
élszamolhato kiadas 60%-a.
A támogatás összege:
Minimúm: 200 000,- Ft
Maximúm: 10 000 000,- Ft

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

