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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. JANUÁR 

A korá bbi é vék gyákorlátá to l élté ro én 
idé n hámárább, jánuá r 25-to l indul á 
monitoring jélénté sék bényu jtá sá nák 
ido száká. 

Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) kérété bén 
tá mogátá sbán ré szésí tétt 
projéktgázdá knák tá mogátott projéktjéik 
vonátkozá sá bán 2016. március 4-ig kéll 
élégét ténniu k ádátszolgá ltátá si 
ko télézéttsé gu knék, áménnyibén 
fénntártá si ko télézéttsé gu k mé g tárt. (A fénntártá si ko télézéttsé g áz 
utolso  kifizété si ké rélém bényu jtá sá to l vágy áz utolso  kifizété si 
ké rélémré hozott do nté s ké zhézvé télé to l szá mí tott 5 é vig tárt.) 

A monitoring jelentés kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül teljesíthető!  

FIGYELEM! A monitoring jélénté s bényu jtá sá áz EMVA III. téngély 
Fálumégu jí tá s-é s féjlészté s, Vidé ki o ro ksé g mégo rzé sé, Mikro-
vá llálkozá sok lé tréhozá sá é s féjlészté sé, válámint á Turisztikái 
tévé kénysé gék o szto nzé sé inté zkédé sék é s á IV. LEADER téngély 
inté zkédé sék kédvézmé nyézéttjéi szá má rá, amennyiben az 
elektronikus felületen kitöltendő adatlap jelenik meg, minden 
esetben kötelező, függetlenül attól, hogy a vonatkozó MVH 
közlemény hogyan rendelkezik. 

Az ádátszolgá ltátá si ko télézéttsé ggél kápcsolátos ré szlétés félté télékét 
é s tudniválo kát á 18/2009. (III.6.) FVM rendelet é s á ké so bb 
mégjéléno  MVH ko zlémé ny tártálmázzá. 

Félhí vjuk á figyélmét, hogy minden új elektronikus kérelem 
benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, 
a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés élvé gzé sé á 
Mézo gázdásá gi é s Vidé kféjlészté si Hivátál á ltál mu ko dtététt Egysé gés 
Mézo gázdásá gi Ü gyfé l-nyilvá ntártá si Réndszérbén.  

Aménnyibén á jélénté st méghátálmázott, vágy téchnikái ko zrému ko do  
nyu jtjá bé áz u gyfé l hélyétt, áz érro l szo lo  nyilátkozátot á jélénté s 
bényu jtá sá t mégélo zo én légálá bb 5 náppál él kéll juttátni áz MVH-hoz. 

Ké rdé s ésété n á Hivátál u gyfé lszolgá látá á 06-1-374-3603 é s á  
06-1-374-3604-és téléfonszá mokon, vágy áz 
ugyfélszolgálát@mvh.gov.hu é-máil cí mén kéréshéto , dé 
munkászérvézétu nk irodá já is á kédvézmé nyézétték réndélkézé sé ré á ll. 

NEA SZAKMAI PÁLYÁZAT 
 
A Tá rsádálmi félélo ssé gvá llálá s, á Mobilitá s 
é s álkálmázkodá s, áz Ü j Némzédé kék 
Jo vo jé é rt é s á Némzéti Ö sszétártozá s  
Kollé giumok szákmái félhí vá sáirá má é s 
holnáp mé g béádháto k pá lyá zátok.  

A tá mogátá s á civil szérvézéték szákmái 
prográmjáihoz kápcsolo do  tévé kénysé gék 
biztosí tá sá rá fordí tháto . 

Pá lyá zát bényu jtá sá rá jogosulták ázok áz 
álápí tvá nyok, égyésu léték é s szo vétsé gék, 
ámélyék: 

 régisztrá ltátjá k mágukát áz EPER-bén 

(Eléktronikus Pá lyá zátkézélé si é s 
Egyu ttmu ko dé si Réndszér); 

 jogéro s bí ro sá gi nyilvá ntártá sbá 

vé télu k á pá lyá zát bényu jtá sá t 
mégélo zo  é vbén mégto rté nt. 

Az elnyerhető támogatás összegének 
mértéke kollégiumonként változó, 100 
000,- és 3 000 000,- Ft között lehet. 

Tá mogátháto  tévé kénysé gék: - á téljéssé g 
igé nyé né lku l 

 némzétko zi civil kápcsolátokbán á mágyárorszá gi 

civil szérvézéték jélénlé té nék biztosí tá sá, házái é s 
hátá ron tu li réndézvé nyékén, fésztivá lokon 
to rté no  ré szvé tél tá mogátá sá, némzétko zi 
tágdí jákhoz tá mogátá s biztosí tá sá;  

 civil szfé rá vál kápcsolátos tudomá nyos kutátá sok, 

monitoring tévé kénysé g é s nyilvá ntártá si 
féládátok tá mogátá sá; 

 civil szfé rá vál kápcsolátos szolgá ltáto , táná csádo , 

oktátá si, féjlészto , ségí to , illétvé ésé lyégyénlo sé gét 
é s ákádá lyméntéssé gét élo ségí to  tévé kénysé g é s 
inté zmé nyék tá mogátá sá; 

 éuro pái intégrá cio t élo ségí to  prográmok 

tá mogátá sá. 

Az elvárt önerő mértéke 10%.  

Az égyszéri pá lyá záti dí j o sszégé 2.000,- Ft. 
(A 2016. é vi mu ko dé si pá lyá zátok kápcsá n 
béfizététt pá lyá záti dí j á szákmái pá lyá zátok 
bényu jtá sá rá is féljogosí t.) 

A pá lyá zátok dokuméntá cio já 
á www.civil.info.hu/wéb/néá/
pályázátok oldálon é rhéto  él.  

JANUÁR 25-TŐL INDUL A MONITORING IDŐSZAK! 

mailto:ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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A 2014-2020-as 

időszak pályázatai a  

www.palyazat.gov.hu 

weboldalon 

találhatóak meg 

Mégjélént á Vidé kféjlészté si Prográm "Mezőgazdasági termékek értéknövelése és 
erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban" c. pá lyá záti félhí vá s. 

Tá mogátá s áz álá bbi tévé kénysé gékré igé nyélhéto : 

 A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő 
technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-
feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében (mágásább 
hozzá ádott é rté ku  térmé kék élo á llí tá sá, vérsényké pésébb vá lláláti, térmélé si é s 
térmé kstruktu rá kiálákí tá sá, optimálizá lá sá, válámint á piácrá jutá s 
élo ségí té sé, piáci kéréslétré é s/vágy térmé kpá lyá égyu ttmu ko dé sré álápozott 
kápácitá sbo ví té s); 

 A mézo gázdásá gi térmé kék é rté kno vélé sé vél o sszéfu ggo , á környezeti 
erőforráshatékonyságot célzó fejlesztések támogatása; 

 Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb 
módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek 
bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, 
megújuló energiával működő technológiák.  

Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági termelőnek 
nem minősülő mikro- és kisvállalkozások, illetve ezek 
konzorciumai nyújthatnak be. 

A tá mogátá si ké rélmékét éléktronikus u ton, 2016. február 15-től léhét bényu jtáni, 
áz élbí rá lá s szákászosán to rté nik.  

Az igé nyélhéto  tá mogátá s légmágásább o sszégé égyé ni béruhá zá s ésété n 500 millio  
Ft, kolléktí v béruhá zá s ésété n 1 500 millio  Ft. A tá mogátá s mé rté ké á Ko ro so k 
Vo lgyé Akcio csoport téru lété n 50%. 

A ré szlétés pá lyá záti dokuméntá cio  áz álá bbi linkén é rhéto  él: 
www.pályázát.gov.hu/nodé/57211 

Az Embéri Ero forrá sok Miniszté riumá mégbí zá sá bo l áz Embéri Ero forrá s 
Tá mogátá skézélo  nyílt pályázatot hirdét né gy civil pá lyá záti kátégo riá bán 
á Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok Emlékévéhez 
kápcsolo do án.  

A félhí vá sok ko djá: GÜL-15-A, GÜL-15-B, GÜL-15-C, GÜL-15-D  

GUL-15-A - Elhallgatott 
történelem  

A kií rá s cé ljá á té má é s áz éddig 
élvé gzétt kutátá sok, illétvé u j 
kutátá sok érédmé nyéinék 
mégismértété sé á tudomá nyos 
ko zé léttél, válámint á tá rsádálom 
szé lésébb ré tégéivél némzétko zi, 
orszá gos, hélyi é s némzétisé gi 
konférénciá k mégválo sí tá sá n 
kérésztu l, válámint á hádifoglyok 
é s civil élhurcolták 
o sszégyu jté sé ré lé tréhozott 
gyu jto tá borok hélyszí néiré, 
émlé khélyékré szérvézétt émlé k 
uták tá mogátá sá, mégémlé kézé s 
áz élhurcoltákro l.  

GUL-15-B -  
KOR-
dokumentumok  

A pá lyá záti kií rá s cé ljá á 
Szovjétunio bá 
hurcolták sorsá nák 
miné l szé lésébb ko ru  
mégismértété sé, 
némzétko zi, orszá gos, 
hélyi é s némzétisé gi 
kiá llí tá sok é s 
kápcsolo do  kiádvá nyok, 
régioná lis é s 
hélyto rté néti kutátá sok 
ányágá 
mégjéléntété sé nék 
tá mogátá sá ré vé n.  

GUL-15-C -  
A mi történetünk  

A kií rá s cé ljá á szémé lyés 
to rté néték félkutátá sá é s 
ku lo nbo zo  formá bán (vérs, 
pro zá, film, kiádvá ny, szí nhá zi 
forgáto ko nyv, drá májá té k 
forgáto ko nyvé) to rté no  
mégjéléní té sé, áz égyé ni 
sorsok tá gább 
ko zvé lémé nnyél válo  
mégismértété sé, válámint 
té má bán to rté no  oktátá st 
ségí to  ányágok élo á llí tá sá.  
Pá lyá zhátnák: égyé ni 
vá llálkozo k, ádo szá mmál 
réndélkézo  mágá nszémé lyék. 
Tá mogátá s o sszégé: min. 
100.000,- Ft, máx. 2.500.000,- 
Ft. 
Tá mogátá s mé rté ké: 100%.  

Pá lyá zhátnák: térmé szétés szémé lyék, vá llálkozá sok, non-
profit szérvézéték.  Tá mogátá s o sszégé: min. 100.000,- Ft, 
máx. 5.000.000,- Ft. Tá mogátá s mé rté ké: 100%.  

GUL-15-D - Emléktáblák 
kihelyezésének támogatása  

A kií rá s cé ljá égysé gés 
émlé ktá blá k élhélyézé sé mindén 
olyán é rintétt télépu lé sén, 
áhonnán á ldozátokát hurcolták 
él politikái fogolynák vágy 
ké nyszérmunká snák, illétvé 
émlé ktá blá k kihélyézé sé gyu jto - 
é s hádifogolytá borokná l.  
A kédvézmé nyézétték ré szé ro l á 
pá lyá zát sorá n áz émlé ktá blá rá 
irá nyulo  igé nyt kéll béjélénténi.  

Pá lyá zhátnák: mágá nszémé lyék, 
égyhá zák, non-profit 
szérvézéték. 

Tá mogátá s o sszégé: min. 
100.000,- Ft, máx. 2.500.000,- Ft. 

Tá mogátá s mé rté ké: 100%.  

http://www.palyazat.gov.hu/node/57211
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EGYESÜLETI HÍREK 

A HFS  

tervezésével 

kapcsolatos 

információk 

weboldalunk  

Dokumentumtárában 

 találhatóak meg. 

 

KÖZGYŰLÉS 

A Ko ro so k Vo lgyé Vidé kféjlészté si Ko zhásznu  Egyésu lét 2016. jánuá r 14-é n 
tártottá szoká sos é v éléji Ko zgyu lé sé t. Az u lé s légfontosább nápiréndjé kérété bén 
á Ko zo ssé g 12 712 500 Ft bévé téli é s kiádá si fo o sszéggél élfogádtá áz é vés 
munkátérv vé gréhájtá sá t biztosí to  idéi ko ltsé gvété st. 
A bu dzsé vél égyu tt do nto tt á Ko zgyu lé s áz é vés tágdí ják o sszégé ro l is. Hodá lik Pá l 
élno k hángsu lyoztá, á mu ko dé s élo finánszí rozá sá bán konstruktí v szérépét vá llálo  
o nkormá nyzátoknák há lá, 2016-ban sem lesz szükség díjemelésre; á civil é s 
u zléti szfé rá széréplo i tová bbrá is 2 500 Ft, mí g á ko zszfé rá ké rpvisélo i 5 000 Ft 
tágdí ját fizétnék. Az érro l szo lo  é rtésí to t é s szá mlá t á ko vétkézo  nápokbán postái 
u ton mindén é rintétt mégkápjá. 

Az u lé s kérété bén áz Elno k bészá molt á léguto bbi 
Ko zgyu lé s o tá éltélt ido szák légfontosább ésémé nyéiro l is. 

Elmondtá, á távály okto bér vé gé n élfogádott álápszábá ly 
mo dosí tá s béjégyzé sé ré vonátkozo  ké rélém á Gyulái 
To rvé nyszé kré bényu jtá srá kéru lt, ázzál kápcsolátosán á 
bí ro sá g kifogá st ném tétt, í gy 2016. jánuá r élséjé to l áz 
Egyésu lét illété késsé gi téru lété n kí vu l mu ko do  tágok 
pá rtolo  tágkké nt véhétnék ré szt á szérvézét munká já bán. 

Hodá lik Pá l tá jé koztátott árro l is, hogy 2015. 
décémbéré bén bényu jtá srá kéru lt á LEADER Prográm 
folytátá sá rá irá nyulo  pá lyá zát is, mélyro l égyélo ré tová bbi 
informá cio kkál ném réndélkézu nk. 

Ezzél égyu tt ké szu l á Hélyi féjlészté si Stráté giá térvézété is, mélyhéz á 
munkászérvézét é s á Térvézé st Koordiná lo  Csoport folyámátosán vá rjá áz 
é szrévé télékét, jáváslátokát, illétvé félhí vtá á figyélmét á té má bán szérvézétt 
fo rumokrá, konzultá cio krá, mélyék áktuá lis ido pontjá, hélyszí né é s térvézétt 
prográmjá áz Egyésu lét wéboldálá n élé rhéto . 

KONZULTÁCIÓS FÓRUM - TÉMA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 

Településvezetők, intézményvezetők, beruházási szakemberek 
részvételével tartott konzultációval egybekötött tájékoztató fórumot múlt 
héten a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület. 

A találkozónak két fő célja volt. Egyrészt informálni szerettük volna a falu-
és városvezetőket a Vidékfejlesztési Program (VP) vidéki térségeket érintő 
6. prioritása keretében tervezett településfejlesztési pályázatok részleteiről, 
másrészt be kívántuk Őket vonni a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési 
folyamatába. (A VP 6. prioritása keretében kifejezetten üzleti szereplőknek 
szóló lehetőségekről az Egyesület még tavaly szervezett hasonló alkalmat.) 

A fórumon részletes tájékoztatás hangzott el a Program „Kisméretű 
infrastruktúra fejlesztése” és „Alapvető szolgáltatások fejlesztése” c. 
intézkedések keretében igényelhető támogatásokról, azok feltételeiről, 

nagyságáról, mértékéről. E források egyebek közt közösségi célokat szolgáló épületek korszerűsítésére, piacok 
kialakítására, falu-és tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztésére, közétkeztetést végző konyhák fejlesztésére, 
önkormányzati utak karbantartására és lokális szennyvízkezlési beruházásokra használhatóak fel. Elhangzott, ezen 
információk a Területi-és Településfejlesztési Programban (TOP) meglévő fejlesztési lehetőségek kiegésztése végett is 
különös jelentőséggel bírnak. 

A tálá lkozo  má sodik ré szé bén á Hélyi Féjlészté si Stráté giá térvézé sé folyámá n félméru lt, kiféjézéttén á kis 
télépu lé sékét é rinto  ké rdé sék kéru lték nápiréndré: á ko zfoglálkoztátá s tápásztálátái, á há trá nyos hélyzétu  
ré tégék félzá rko ztátá sá é rt dolgozo  hélyi széréplo k problé má i, léhéto sé géi, á sportlé tésí tmé nyék á llápotá, á 
télépu lé sékén élé rhéto , vágy é ppén hiá nyzo , áz ott é lo k komforté rzété t béfolyá solo  u zléti szolgá ltátá sok ko ré 
stb.  
A fo rumot ro vidésén u jább, hásonlo  prográmok ko vétik, mélyékro l wéboldálunkon ádunk májd hí rt áz 
é rdéklo do knék. 
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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 


