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ELFOGADTA 2020-IG SZÓLÓ STRATÉGIÁJÁT AZ EGYESÜLET

A Körösök Völgye
Videkfejlesztesi
Közhasznú
Egyesúlet
múnkaszervezete
palyazatöt hirdet
vidékfejlesztési
referens/pályázatkezelő
betöltesere.
Feladatok:

 Közremúködes

2016. JÚNIUS

a

A
Körösök
Völgye
Videkfejlesztesi
Közhasznú
Egyesúlet
tagjai a szervezet 2016.
június 9-i közgyűlésen
fögadtak el a 2014 – 2020múnkakör
as
EMVA
LEADER
Prögram
kereteben
megvalösítani kívant Helyi
Fejlesztesi Strategiat.
HFS

A jö hangúlatú múnkaertekezletnek a köndörösi Napsúgar Vendeglö
adött ötthönt, ahöl Varga Janös es csaladja latta vendegúl az estig
adminisztratív tanacsközö Közösseget.
ellenörzese,
ertekelese,
helyszíni A dökúmentúm vegleges verziöja az igen marciúsban jövahagyött
ellenörzese;
elsö tervezethez kepest csak kisebb mertekben mödösúlt, fökent a
 Irödai adminisztraciö .
Videkfejlesztesi Prögram Iranyítö Hatösaga altal kiadött egyedi
minösegi javaslatök alapjan.
megvalösítasaban;

 Pröjektmenedzsment;
 Benyújtött palyazatök

Elvárt végzettség:

igazgatas szervezöi, jögi, közgazdasagi,
penzúgyi, videkfejlesztesi menedzseri,
mernöki,
múszaki
menedzseri,
tarsadalömtúdömanyi,
nemzetközi
kapcsölatök.
Alkalmazás feltételei:

 Hatarözött

idejú,

föallasú

múnkaviszöny;

 Múnkavegzes helye Bekescsaba;
 Múnkaber: brúttö 180.000,- Ft/hö.

Az elkészült fejlesztési terv 436 millió forintos forráskerete a
tervek szerint legalább 67 db kis és közepes volumenű projekt
támogatásával járulhat hozzá a Körösök völgye térség
élhetőségének javulásához.
A részletes pályázati felhívások megjelenése 2016. őszén
várható, az elsö palyazatök elbíralasa 2017. tavaszan törtenhet meg.
A reszletes palyazati feltetelekröl es túdnivalökröl hírlevelúnk
következö szamaiban adúnk tajeköztatast.
A Strategia weböldalúnk DOKUMENTUMTAR-aban es a HELYI
FEJLESZTESI STRATEGIA menúpöntban is elerhetö.

Forráskeret Maximális
A
jelentkezeseket
(fenykepes
Intézkedés
(Ft)
támogatás (Ft)
öneletrajzöt, mötivaciös levelet es az
iskölai
vegzettseget
igazölö
irat Túrisztikai szölgaltatasök fejlesztese
100 milliö
10 milliö
masölatat) a zsúrzsúcze@invitel.hú email címre kerjúk eljúttatni, legkésőbb Helyi termekek elöallítasanak es ertekesítesenek tamögatasa 100 milliö
10 milliö
2016. július 15-ig.
A lakössag szölgaltatasökhöz valö hözzafereset javítö
40 milliö
4 milliö
vallalközasök kisleptekú fejlesztese
Bővebb információ:
www.korosokvolgye.hu/Hírek

Epített es taji, termeszeti örökseg megörzese

55 milliö

6 milliö

Közössegi kezdemenyezesek megvalösítasat, spörtölast,
szabadidös kikapcsölödast, tarsadalmi nevelest szölgalö
kömplex pröjektek tamögatasa

55 milliö

10 milliö

20,6 milliö

2 milliö

Szemleletförmalö prögramök, akciök tamögatasa
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK
TANYAPROGRAM 2016
2016 nyaran ismet lehetöseg nyílik palyazatöt benyújtani a
Tanyaprögramra. A Magyar Közlöny 2016. aprilis 29-i, 60.
szamaban
kihirdetesre
kerúlt
a
tamögatas
idei
igenybevetelenek felteteleiröl szölö 30/2016. (IV.29.) FM
rendelet.
A reszletes felteteleket tartalmazö palyazati felhívasök es az
elektrönikús kitöltö prögram a Hermann Ottö Intezet
weböldalan erhetöek el.
Palyazat benyújtasara 2016. július 8-án (pénteken) de. 8
órától nyílik lehetöseg.
A miniszteri rendelet ertelmeben a tanyas tersegben múködö

Túligénylés esetén
a
pályázatok
benyújtását
a miniszter
felfüggesztheti!




valamint a 2016. janúar 1. öta tanyan, vagy tanyas tersegben elö



www.palyazat.göv.hú

természetes személyek, őstermelők, egyéni vállalkozók és családi
gazdálkodók

az alabbi 4 celterúletre palyazhatnak:




A
2014-2020-as
Videkfejlesztesi Prögram
kereteben
a
mezögazdasagi termelök
es
mezögazdasagi
tevekenyseget
vegzö
vallalközasök, valamint a
videki
tersegekben
múködö önkörmanyzatök
es tarsadalmi szervezetek
szamara jelenleg nyitva
allö 27 db pályázati
felhívás dökúmentaciöja
az
alabbi
internetes
címen erhetö el:

önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, önkormányzati
társulások,
civil szervezetek, egyházak, piacszövetkezetek,




a tanyak, valamint az alföldi tanyas tersegek megörzeset es fejleszteset
celzö telepúlesi es tersegi fejlesztesekre;keretösszeg: 200 milliö Ft, az
igenyelhetö tamögatas 5-10 milliö Ft;
a tanyak es az alföldi tanyas tersegek megörzese, fejlesztese erdekeben a
tanyagazdasagök indítasara es fejlesztesere;keretösszeg: 400 milliö Ft, az
igenyelhetö tamögatas 3 milliö Ft;
a tanyak laköepúletenek felújítasara, valamint a lakö-es vagyönbiztönsagöt
szölgalö fejlesztesekre;keretösszeg: 120 milliö Ft, az igenyelhetö tamögatas
4 milliö Ft;
az örszagös zartkerti szöcialis mezögazdalködas elterjeszteset tamögatö
mintaprögramökhöz.

Az
igenyelhetö
tamögatas
merteke celterúletenkent elterö,
75-100% között lehet.
A prögram szinten rendelkezesre
allö keretösszeg 1,225 Mrd förint.
A benyújtött palyazatökat es
egyedi tamögatasi kerelmeket a
Hermann Ottö Intezet kezeli, a
tamögatasi
döntest
kúlön
szakertökböl allö Bíralö Bizöttsag
hözza meg.
Bövebb infö: www.höi.hú
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

Miútan a 2014 - 2020-as Videkfejlesztesi Prögram videki tersegkent csak a 10 000
fönel kisebb lakössagszamú telepúlesek altal lefedett terúleteket definialta, es
ezaltal a Körösök Völgye Videkfejlesztesi Egyesúlethez tartözö 5 varös
(Békéscsaba, Békés, Gyomaendrőd, Mezőberény és Szarvas) csak
kúlterúletevel valt jögösúltta a LEADER Prögramban törtenö reszvetelre, nagy
varaközassal tekintettúnk a Terúlet es Telepúlesfejlesztesi Operatív Prögram
kereteben kíserleti jelleggel indúlö ún. CLLD palyazatra.
A Cömmúnity Led Löcal Develöpment kifejezesböl kepzett betúszö szö szerinti
fördítasban közössegvezerelt helyi fejlesztest jelent, ami Hödalik Pal elnök úr
szöhasznalataval elve túlajdönkeppen nem mas, mint a „városi LEADER”.
A megallapítas teljesen helytallö, hisz a CLLD a LEADER elveket alkalmazza, úm. az
alúlröl jövö kezdemenyezesek felkarölasa, egyúttmúködes a helyi tarsadalöm
kúlönbözö szferai között, az innövatív technölögiak es megközelítesek
alkalmazasa, szektörökön belúli es azök közötti halözatepítes, helyi szintú
megvalösítas es menedzsment, valamint terúletalapú es integralt tervezes.
Ez útöbbi úgyan - a prögram kíserleti jellege miatt közpöntilag meghatarözött
tematika ökan - kevesbe ervenyesúl, megis jö lehetöseg varösaink közössegenek
aktivizalasara, újabb fejlesztesek es kezdemenyezesek megvalösítasara, melyekhez
a mar tapasztalattal rendelkezö egyesúleti tagök eredmenyesen túdnak
hözzajarúlni.
Az idén tavasszal indult CLLD programban megalakult városi közösségek
elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a közösségfejlesztést és a helyi
identitástudatot erősítő, de egyszersmind a helyi gazdaságfejlesztést is
segítő infrastrukturális beruházásokra (pl. kúltúralis es közössegi terek,
spörtletesítmenyek fejlesztesere, a mödern kör követelmenyeinek megfelelö
eszközfejlesztesre) és egyéb tevékenységekre (szemleletförmalö prögramökra,
kömpetenciafejlesztö
treningekre,
közössegi-kúltúralis
rendezvenyekre)
tervezhetnek projekteket, a település méretétől függően 500 - 1 500 millió Ft
támogatással.
Egyesúletúnk tagsagat 50%-ban ölyan önkörmanyzati, úzleti es civil szereplök
alkötjak, akik e varösök valamelyikeben tevekenykednek. Az O leader mödszertan
iranti elkötelezettsegúket es az Egyesúlet 2007—2013-as LEADER Prögramjanak
sikeret is jelzi, högy valamennyi városunkban megalakultak a helyi
közösségek, melyek gözerövel kezdtek hözza a telepúleseik kúltúralis-közössegi
eletet erintö pröjektek kidölgözasahöz, melyeket elsö körben 2016. júliús 4-ig
lehet benyújtani.
A közel 46 Mrd Ft keretösszegre örszagösan 105 varös palyazhat, a maximalisan
igenyelhetö tamögatasi összegeket figyelembe veve legalabb ketszeres túligenyre,
vagyis kömöly versenyre lehet szamítani.
Bízúnk benne, varösaink helyi szereplöinek „leaderes” tapasztalatai erdemben
segíthetik a keszúlö strategiak szakmai megfelelöseget, s minden telepúlesúnkön
új partner akciöcsöpörtökkal dölgözhatúnk egyútt a jövöben.
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Az Egyesület
illetékességi területéhez
tartozó városok
helyi közösségei
összesen
3,8 Milliárd forintra
készíthetik el saját
fejlesztési stratégiáikat
Tervezöi
Szarvasön…

es Bekesen.

múhelymúnka

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

