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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2016. MÁRCIUS 

Kedves Olvasó! 

Egyesü letü nk tová bbrá is 
jogosült á mágá nszeme lyek 
szeme lyi jo vedelemádo já  
1%-os felájá nlá sáinák 
fogádá sá rá, eze rt árrá 
ke rjü k, há ele gedett áz 
á ltálünk ve gzett táná csádo , 
ko zo sse g –e s prográm 
szervezo  münká vál, e s 
szeretne , há áz elmü lt 
e vekhez hásonlo án tová bbrá 
is ele rheto ek lenne nk á 
te rse g szereplo i szá má rá, 
ádo já 1%-vál tá mogásson 
bennü nket. 

Adószámunk: 18284517-1-04 

A befolyt o sszeget 
Alápszábá lyünk szerinti 
ko zhásznü  ce ljáink, í gy 
kü lo no sen á terü let-e s 
vide kfejleszte s segí te se, 
kültürá lis o ro kse g mego vá s, 
válámint terme szetve delem 
ele re se re fordí tjük. 

Teve kenyse gü nkro l bo vebb 
informá cio  á 
www.korosokvolgye.hü 
cí men ele rheto  
weboldálünkon tálá lháto .  

 

Az elmü lt ido szákbán to bb vide kfejleszte si pá lyá zát 
felhí vá sá is mo dosült, á vá ltozá sokro l á 
www.pályázát.gov.hü/kozlemenyek oldálon nápontá 
ce lszerü  tá je kozo dni. 

A VP-6.3.1-16 ko dszá mü , 
Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése c. felhí vá s esete ben 
szá mos fogálom, felte tel pontosí tá srá kerü lt, á 
legfontosább vá ltozá s, hogy á ke relmek 
legkorá bbán 2016. má rciüs 31-to l nyü jtháto ák be.  

 
Szinte n mo dosült á benyü jtá si ido szák 
kezdete á VP-6.7.4.1-16 ko dszá mü , 
Településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítése c. felhí vá s 
esete ben is. Az ü j kezdo dá tüm 2016. á prilis 
11. nápjá.  

Aktüá lis á pá lyá záti dokümentá cio k 
benyü jtá sá á VP-4.2.1-15 Mezőgazdasági 
termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyságának elősegítése a 
feldolgozásban  c. felhí vá srá, válámint á 
kertészetek 

beruházásait tá mogáto  felhí vá sokrá (VP-
4.1.3 ü ltetve nytelepí te s o nto ze ssel, ü veg-e s 
fo liáhá zák, gombáhá zák, hü to há zák, gyo gy-e s 
fü szerno ve ny termeszte s). 

 
A Vide kfejleszte si Prográm legüto bb megjelent, 
2016. á prilis ko zepe to l „e lesedo ” pá lyá záti 
kií rá sái áz  állattenyésztési ágazat 
berühá zá sáit tá mogátjá k (VP-4.1.1 
báromfitárto , szárvásmárhá tárto , serte stárto , 
jüh-e s kecsketárto , egye b á lláttárto  telepek 
korszerü sí te se, energiáháte konysá gá nák e s 
versenyke pesse ge nek jáví tá sá). 

Bo vebb informá cio  e s á pá lyá záti dokümentá cio k á ko vetkezo  internetes 
cí men e rheto ek el: https://www.pályázát.gov.hü/doc/4523 

AKTUÁLIS -  VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK 

http://www.korosokvolgye.hu
http://www.palyazat.gov.hu
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
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EREDMÉNYEK 2007-2013 

Az Egyesület  

2007-2013 között  

46 db  

turisztikai fejlesztést 

támogatott, összesen  

1 133 620 765,- Ft 

értékben. 

A be ke sszentándrá si Körösparti Nyár Kft. 2014-
ben áz Eüro pái Mezo gázdásá gi 
Vide kfejleszte si Aláp (EMVA) Turisztikai 
tevékenységek ösztönzése jogcím keretében 
nyert 35 millió Ft támogatást a Szent Erzsébet 
Rendezvényház kialakítására. 

A jo vo ben áz áktí v –e s fálüsi-e s ágrotürizmüs irá nt 
e rdeklo do k szá má rá szá mos szolgá ltátá st kí ná lo  
le tesí tme ny ü nnepe lyes á tádá sá rá á Tá rsásá g ko zel 
ke tszá z ü zleti pártnere jelenle te ben, me gis 
csálá diás hángülátbán kerü lt sor, febrüá r 20-á n. 

Barna Antal, á ce g tülájdonos-ü gyvezeto je 
elmondtá, á fejleszte st nem csüpá n ü zleti e rdekek 

hí vtá k e letre. Az 1885-ben e pü lt e s á 2000-es e vek ko zepe ig á láko k á ltál 
pe ldáe rte kü en rendben tártott polgá ri stí lüsü  há z e s á hozzá  tártozo  hátálmás 
üdvár gyerekkorá o tá re sze volt áz e lete nek. A Be ke sszentándrá son csák „Tóth 
Ház”-ke nt emlegetett ingátlán to bb mint 125 e vig á To th Csálá d tülájdoná t 
ke pezte, áz ütolso  csálá dtágok tá vozá sá vál ázonbán fe lo  volt, hogy áz e pü let áz 
enye szete  lesz. 

A Be ke sszentándrá son e s Szárváson szá mos szá llá shelyet ü zemelteto  Kft. 2012-
ben vá sá roltá meg áz ingátlánt, á kárbántártá si feládátokon tü lmütáto  berühá zá s 
ázonbán leheto se g hiá nyá bán to bb e vet vá rátott mágá rá. A LEADER Prográm 
kerete ben elnyert tá mogátá s e s á pá lyá zo  á ltál vá llált jelento s o nero  re ve n 2015 
ve ge re áz e pü let teljes kü lso  e s belso  felü jí tá sá megválo sült. A projektgázdá, á 
tervezo  e s á kivitelezo k hozzá e rte se t dicse ri, hogy á münká látok re ve n egy, á mái 
kor elvá rá sáinák mind mü száki, mind eszte tikái szempontbo l megfelelo , modern 
e s elegá ns, de egyszersmind á re gi korok stí lüsjegyeit áz ápro bb re szletekben is 
megjelení to  Rendezve nyhá z nyitottá meg kápüit. 

Az egybenyí lo  helyise gek pátiná já t á 
mestergerendá k, á spálettá s áblákok, 
á kándállo k, á hengeres fálfeste sek 
e ppü gy o rzik, áhogy á kázettá s ájto k, 
vágy áz oszlopos verándá. A ke pi 
o sszhángot nem závárjá k á 
fenntártháto sá gi szempontokát 
ke pviselo  nápelemek e s egye b 
korszerü  mü száki berendeze sek sem.  
A tá gás üdvárbán nyitott e s fedett 
sü to -fo zo helyek, piheno  szigetek, 

tá rolo k e s párkolo k le tesü ltek. 

A neve t á Szent Erzse bet ütcái elhelyezkede se nyomá n 
kápo  Rendezve nyhá z elso sorbán á horgász és agro-
turizmushoz, no és persze a helyi gasztronómiai és 
kézműves hagyományokhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokkal és programokkal várja majd az 
érdeklődőket. Látvány disznóvágást, halászlé főzést, 
kemencés hájastészta sütést, agyagozást, kosár-és 
hálófonást egyaránt terveznek.  

A ce l, hogy á szolgá ltátá sok bo ví te se vel áz o szi-te li 
ido szákbán is á Ko ro s párthoz csá bí tsá k á vende geket, e s 
hogy mine l hosszább itt tárto zkodá srá bí rjá k o ket. 
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HFS 2014-2020 

A 2014 –2020-as 

Stratégia teljes 

forráskerete  

436 millió Ft 

A Ko ro so k Vo lgye Vide kfejleszte si Egyesü let Terveze st Koordiná lo  
Csoportjá 2016. febrüá r 11-i ü le se n „ve glegesí tette” á 2014-2020-
ás LEADER Prográmjá kerete ben megválo sí táni tervezett Helyi 
Fejleszte si Stráte giá ce lhierárchiá já t, melyet áz Egyesü let 
Ko zgyü le se 2016. má rciüs 22-e n jo vá hágyott.  

A münkácsoport á szákmái szempontokát, á 2007-2013-ás 
ido szák tápásztálátáit e s á korá bbi tá rsádálmásí tá s eredme nyeit 
figyelembe ve ve dolgoztá ki áz álá bbi ce lrendszert.  

(Az á brá n ro zsászí nnel jelo lt inte zkede sek á HFS kerete ben, á 
szü rke k á Vide kfejleszte si Prográm má s inte zkede sei, illetve má s 
Operátí v Prográmok inte zkede sei kerete ben finánszí rozháto ák.) 

 
 

Do nte s szü letett árro l is, 
hogy á ce lok ele re shez 
kijelo lt inte zkede sek 
re szleteit (tá mogátháto  
teve kenyse gek, tá mogátá si 
o sszegek, kivá lásztá si 
krite riümok) 
pontosí tá sá rá temátiküs 
münkácsoport ü le seken 
kerü l sor; 

1. téma: turizmus és 
örökségvédelem,  

2. helyi termékek és vállalkozás 
fejlesztés,  

3. társadalmi problémák), 

mely ü le sekre á te rse g 
illete kes szervezetei, 
szákemberei is meghí vá st 
kápnák. 

A Stráte giá tervezete 
weboldálünk 
DOKUMENTUMTA R-á bán 
ele rheto  á kápcsolo do  
há tte rányágokkál együ tt. 

http://korosokvolgye.hu/Dokumentumt%C3%A1r-m206
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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 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

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 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 


