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AKTUÁLIS - VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK
Az elmült idoszákbán is tobb videkfejlesztesi pályázát
felhívásá
modosült,
á
változásokrol
á
www.pályázát.gov.hü/kozlemenyek oldálon nápontá
celszerü tájekozodni.

Kedves Olvasó!
Egyesületünk továbbrá is
jogosült á mágánszemelyek
szemelyi
jovedelemádojá
1%-os
felájánlásáinák
fogádásárá,
ezert
árrá
kerjük, há elegedett áz
áltálünk vegzett tánácsádo,
kozosseg
–es
prográm
szervezo
münkávál,
es
szeretne, há áz elmült
evekhez hásonloán továbbrá
is elerhetoek lennenk á
terseg szereploi számárá,
ádojá 1%-vál támogásson
bennünket.
Adószámunk: 18284517-1-04
A
befolyt
osszeget
Alápszábályünk
szerinti
kozhásznü
celjáink,
így
külonosen
á
terület-es
videkfejlesztes
segítese,
kültürális orokseg megovás,
válámint termeszetvedelem
eleresere fordítjük.
Tevekenysegünkrol bovebb
informácio á
www.korosokvolgye.hü
címen elerheto
weboldálünkon tálálháto.

A VP-7.2.2.1-16 kodszámü, Egyedi
szennyvízkezelés c. felhívás eseteben
számos fogálom, feltetel pontosításrá,
illetve kiegeszítesre került.
Újrá változott á benyüjtási idoszák kezdete á
VP-6.7.4.1-16 kodszámü, Településképet
meghatározó
épületek
külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése c. felhívás eseteben. Az üj
kezdodátüm 2016. májüs 2. nápjá.
Aktüális á pályázáti dokümentáciok
benyüjtásá á VP-4.2.1-15 Mezőgazdasági
termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának
elősegítése
a
feldolgozásban c. felhívásrá, válámint á
kertészetek
beruházásait támogáto felhívásokrá (VP4.1.3 ültetvenytelepítes ontozessel, üveg-es
foliáházák, gombáházák, hütoházák, gyogy-es
füszernoveny termesztes).
A Videkfejlesztesi Prográm e honáp kozepetol
„elesedo” pályázáti kiírásái áz állattenyésztési
ágazat berüházásáit támogátják (VP-4.1.1
báromfitárto, szárvásmárhá tárto, sertestárto,
jüh-es kecsketárto, egyeb álláttárto telepek
korszerüsítese, energiáhátekonyságánák es
versenykepessegenek jávításá).
Megjelent
á
videkfejlesztesi
prográm
mezőgazdasági
tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana is. A
segedlet itt erheto el: https://www.pályázát.gov.hü/megjelent-ávidkfejlesztsi-prográm-mezgázdásgi-tevkenysgbl-szrmáz-rbevtelszmtsi-mdszertáná.
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TE-SZEDD! 2016
A
TeSzedd!
–
Önkentesen
á
tisztá
Mágyárországert ákcio má házánk legnágyobb
onkentes mozgálmá. Iden immár hátodik
álkálommál válosül meg. A szemetgyüjtesi ákcio
kereteben szerte áz országbán „távászi
nágytákárítánák” á TeSzedd! onkentesei. Azert
szervezzük meg ezt á mozgálmát minden evben,
hogy kozosen megtisztítsük szükebb-tágább
kornyezetünket. A TeSzedd! iden is szerepel
nemzetkozi porondon: Mágyárország 2014-ben csátlákozott áz ákciovál á „Let’s Cleán Úp
Eürope!” elnevezesü osszeüropái kezdemenyezeshez, ámit áz Eüropái Bizottság EWWR LIFE+
prográmjá kereteben szerveznek meg evrol evre.
Iden négy nap is lehet szemetet szedni,
de lehetoleg egy nap csak egy helyszínre
jelentkezz.

„A hulladék
létrehozása nem

Elso lepeskent regisztrálni kell á http://
szelektálok.hü/teszedd/ oldálon es sáját
profilt letrehozni.
Fontos tüdni, hogy nem lehet osszeszedni
bármilyen szemetet, ázert, mert áz
veszelyeztetheti á testi epseget, esetleg áz
egeszsegre ártálmás, veszelyes ányágot
tártálmázhát, peldáül: epítesi-bontási
tormelek, gyogyszerek, áüto ákkümülátor,
motoroláj, elektromos es elektronikái
berendezesek,
nágymeretü
áütoálkátreszek.

feltétlenül rossz
dolog.
Az a helytelen, ha
nem kezdünk vele
semmit.”
Mark Stevenson

Önkenteskent á „Hol
szedjem?”
menüpont
terkepes
keresojeben
tüdsz tájekozodni árrol,
hol vánnák Hozzád kozeli
Tálálkozási pontok.
TeSzedd! nyílt ákciok á
Korosok Volgyeben:
Békéscsaba (04.28., 17 orá,
Kossüt h ü. 1.—Mezomegyer
es 04.29. 10 orá, Sikoly ü. 1.
es 04.30., 15 orá, Lencsesi üt
22.)
Békésszentandrás (04.30.,
9 orá, Feher rámpá á 44-es
foüt mellett)
Gyomaendrőd (04.28., 12
orá, Selyem üt 124.)
Kondoros (04.30., 8 orá,
Hosok ütjá 23. es 04.30. 14
orá Szábádság ü. 41.)

Össze lehet viszont szedni bármit, ámi
kezzel,
kesztyüben
biztonságosán
szedheto es zsákbán gyüjtheto, ábbán
elszállítháto, peldáül nem szákád szet á
sülyátol á müányág zsák. A TeSzedd!
ákciobán nincs lehetoseg szelektíven
gyüjteni á hülládekot es nem gyüjtenek
zoldhülládekot sem.
Eszkozok, ámelyeket biztosítánák á münkához: kesztyü, zsák, kotozo
ányág. Az osszegyüjtott szemet elszállításárol es ártálmátlánításárol áz
ákciot szervezok gondoskodnák.
Dolgok, ámelyekre szükseg lehet nápkozben: enni- es inniválo, szünyoges külláncsriászto, állergiá elleni gyogyszer, más gyogyszerek,
kezfertotleníto.
Celszerü, olyán oltozekben megjelenni, ámely kenyelmes, sportos, lázá.
Fontos, hogy á rühá zárt es tobbretegü legyen, hogy vedje á viselojet á
serülesektol, hidegtol, esotol, náptol. A TeSzedd! ákcio kereten belül á
középiskolás diákok is teljesíthetik a kötelező 50 órányi közösségi
szolgálat egy részét! A reszvetel 5 orá teljesítesere jogosít.
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LOVAS HÍREK
A Mágyár Lovás Türisztikái Szovetseg á Bejárható Magyarország Program
kereteben áz ország lovás türáütvonálái menten számos megállohely
infrástrüktürális fejlesztesere es hálozátbá kápcsolásárá kínál lehetoseget. A
bevonásrá kerülo pártnereket regionális szintü „előpályázatok” reven válásztják ki.
A Korosok Volgye Akciocsoport illetekessegi területerol á Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd es
Szarvas települeseken megválosülo pontszerü fejlesztesek kápcsolodhátnák á felhíváshoz.
A Del-álfoldi regio „elopályázátá” á kovetkezo honápokbán várhátoán megjelenik, á már meghirdetett
Eszák-Mágyárországi es Eszák-álfoldi pályázátok feltetelrendszerevel ázonos modon, ezert ámennyiben
erdekli Önoket á lehetoseg, felkészülés céljából jávásoljük áttekinteni e felhívások dokümentácioit.
http://www.mltsz.hü/pályázáti_felhivás

„Van valami a
lovak külsejében,
ami jót tesz az
ember
belsőjének”
(ismeretlen)

Az
Alapítvány
munkájáról és a
táborok helyszínéről
tobbet
is
megtüdhánák
áz
Egyesület
áltál
keszített kisfilmben,
mely áz álábbi linken
elerheto:
https://
www.yoütübe.com/
wátch?
v=PT6spyxqNz4
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PROGRAMAJÁNLÓ - MAJÁLIS 2016

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

