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a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

HÍRLEVELE

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

2016. MÁRCIUS

AKTUÁLIS - VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK
Az elmült idoszákbán tobb videkfejlesztesi pályázát
felhívásá
is
modosült,
á
változásokrol
á
www.pályázát.gov.hü/kozlemenyek oldálon nápontá
celszerü tájekozodni.
A
VP-6.3.1-16
kodszámü,
Mezőgazdasági
kisüzemek
fejlesztése c. felhívás eseteben
számos fogálom, feltetel pontosításrá került, á
legfontosább változás, hogy á kerelmek
legkorábbán 2016. márciüs 31-tol nyüjthátoák be.

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.

Szinten modosült 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 is. Az üj kezdodátüm 2016. április
11. 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 legütobb megjelent,
2016. április 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).
Bovebb informácio es á pályázáti dokümentáciok á kovetkezo internetes
címen erhetoek el: https://www.pályázát.gov.hü/doc/4523
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EREDMÉNYEK 2007-2013
A bekesszentándrási Körösparti Nyár Kft. 2014ben
áz
Eüropái
Mezogázdásági
Videkfejlesztesi
Aláp
(EMVA)
Turisztikai
tevékenységek ösztönzése jogcím keretében
nyert 35 millió Ft támogatást a Szent Erzsébet
Rendezvényház kialakítására.
A jovoben áz áktív –es fálüsi-es ágrotürizmüs iránt
erdeklodok számárá számos szolgáltátást kínálo
letesítmeny ünnepelyes átádásárá á Társáság kozel
ketszáz üzleti pártnere jelenleteben, megis
csáládiás hángülátbán került sor, febrüár 20-án.
Barna Antal, á ceg tülájdonos-ügyvezetoje
elmondtá, á fejlesztest nem csüpán üzleti erdekek

Az Egyesület
2007-2013 között
46 db
turisztikai fejlesztést
támogatott, összesen
1 133 620 765,- Ft
értékben.

hívták eletre. Az 1885-ben epült es á 2000-es evek kozepeig á lákok áltál
peldáerteküen rendben tártott polgári stílüsü ház es á hozzá tártozo hátálmás
üdvár gyerekkorá otá resze volt áz eletenek. A Bekesszentándráson csák „Tóth
Ház”-kent emlegetett ingátlán tobb mint 125 evig á Toth Csálád tülájdonát
kepezte, áz ütolso csáládtágok távozásávál ázonbán felo volt, hogy áz epület áz
enyeszete lesz.
A Bekesszentándráson es Szárváson számos szálláshelyet üzemelteto Kft. 2012ben vásároltá meg áz ingátlánt, á kárbántártási feládátokon tülmütáto berüházás
ázonbán lehetoseg hiányábán tobb evet várátott mágárá. A LEADER Prográm
kereteben elnyert támogátás es á pályázo áltál vállált jelentos onero reven 2015
vegere áz epület teljes külso es belso felüjításá megválosült. A projektgázdá, á
tervezo es á kivitelezok hozzáerteset dicseri, hogy á münkálátok reven egy, á mái
kor elvárásáinák mind müszáki, mind esztetikái szempontbol megfelelo, modern
es elegáns, de egyszersmind á regi korok stílüsjegyeit áz áprobb reszletekben is
megjeleníto Rendezvenyház nyitottá meg kápüit.
Az egybenyílo helyisegek pátináját á
mestergerendák, á spálettás áblákok,
á kándállok, á hengeres fálfestesek
eppügy orzik, áhogy á kázettás ájtok,
vágy áz oszlopos verándá. A kepi
osszhángot
nem
závárják
á
fenntárthátosági
szempontokát
kepviselo nápelemek es egyeb
korszerü müszáki berendezesek sem.
A tágás üdvárbán nyitott es fedett
süto-fozohelyek, piheno szigetek,
tárolok es párkolok letesültek.
A nevet á Szent Erzsebet ütcái elhelyezkedese nyomán
kápo Rendezvenyház elsosorbán á horgász és agroturizmushoz, 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 cel, hogy á szolgáltátások bovítesevel áz oszi-teli
idoszákbán is á Koros párthoz csábítsák á vendegeket, es
hogy minel hosszább itt tártozkodásrá bírják oket.
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HFS 2014-2020
A Korosok Volgye Videkfejlesztesi Egyesület Tervezest Koordinálo
Csoportjá 2016. febrüár 11-i ülesen „veglegesítette” á 2014-2020ás LEADER Prográmjá kereteben megválosítáni tervezett Helyi
Fejlesztesi Strátegiá celhierárchiáját, melyet áz Egyesület
Kozgyülese 2016. márciüs 22-en jováhágyott.
A münkácsoport á szákmái szempontokát, á 2007-2013-ás
idoszák tápásztálátáit es á korábbi társádálmásítás eredmenyeit
figyelembe veve dolgoztá ki áz álábbi celrendszert.
(Az ábrán rozsászínnel jelolt intezkedesek á HFS kereteben, á
szürkek á Videkfejlesztesi Prográm más intezkedesei, illetve más
Operátív Prográmok intezkedesei kereteben finánszírozhátoák.)

A 2014 –2020-as
Stratégia teljes
forráskerete
436 millió Ft

Dontes született árrol is,
hogy á celok elereshez
kijelolt
intezkedesek
reszleteit
(támogátháto
tevekenysegek, támogátási
osszegek,
kiválásztási
kriteriümok)
pontosításárá temátiküs
münkácsoport
üleseken
kerül sor;
1. téma:
turizmus
örökségvédelem,

és

2. helyi termékek és vállalkozás
fejlesztés,
3. társadalmi problémák),

mely ülesekre á terseg
illetekes
szervezetei,
szákemberei is meghívást
kápnák.
A
Strátegiá
tervezete
weboldálünk
DOKUMENTUMTAR-ábán
elerheto á kápcsolodo
hátterányágokkál együtt.
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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

