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KÖRÖS - KÖRÜL 

 

A KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HÍRLEVELE 

VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2017. JÚNIUS 

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN AZ ELSŐ 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETEK! 
 
Az egyes Operatív Programok Irányító 
Ha tósá ga i  sz á má ra  e lőí r t 
kötelezettségeknek megfelelően, a 
Körösök Völgye LEADER Helyi 
Akciócsoport is társadalmi 
egyeztetésre bocsájtja pályázati 
felhívásai tervezetét.  

A már megszokott eljáráshoz képest 
azonban mindenképpen kedvezőbb, 
hogy az előírt 10 napos véleményezési 
határidő helyett egyesületünk 20 
napon keresztül biztosítja a 
hozzászólás, javaslattétel lehetőségét, 
e mellett pedig a felhívások 
mellékleteinek tervezetei is 
megismerhetőek. 

A z  é s z r e v é t e l e k e t  a 
korosokvolgye@invitel.hu címen 
vagy weboldalunk Fórumán várjuk!  

Elsőként a Helyi Fejlesztési Stratégia 2. 
sz. intézkedése alapján kidolgozott, 
„Helyi élelmiszeripari és kézműves 
termékek előállításának és 
értékesítésének támogatása” című 
pályázati felhívás tervezete  
véleményezhető, 2017. július 18-ig! 

A dokumentáció weboldalunk 
DOKUMENTUMTÁR-ából tölthető le. 

Az Egyesület korábbi döntése alapján 
a 2014—2020 közötti időszak 
pályázatainak meghirdetése a 
következő sorrendben várható: 

1. 2.sz. intézkedés—helyi termékek 
2. 1.sz. intézkedés—turisztikai 

szolgáltatások 
3. 3 . s z .  i n t é z k e d é s — ü z l e t i 

sz olgá l ta tá sok  ki s lé pté kű 
fejlesztése 

4. 4.sz. intézkedés—épített és táji, 
természeti örökség megőrzése 

5. 5.sz. intézkedés—közösségi célú 
infrastruktúra fejlesztése 

6. 6.sz. intézkedés—szemléletformáló 
programok, akciók támogatása 

 

MÓDOSULT A HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA! 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
E g y e s ü l e t  K ö z g y ű l é s e  
2017. május 23-án tartotta szokásos 
tavaszi ülését. 

A napirendek keretében egyebek 
mellett módosításra került a 
szervezet Alapszabálya és 
Cafeteria szabályzata, elfogadásra 
került a Felügyelő Bizottság éves beszámolója és a Helyi Bíráló 
Bizottság ügyrendje. 

13 839 eFt mérleg főösszeggel és –423 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel szintén elfogadásra került az Egyesület 2016. évi 
mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése is. Az Egyesület 
történetében először volt kénytelen negatív eredményt tudomásul 
venni a tagság, Hodálik Pál elnök azonban hangsúlyozta, a 
veszteségnek kizárólag a LEADER pályázat megvalósításának 
jelentős csúszása az oka. Előre vetítette, a késedelmek 
ledolgozásával a 2017-es évre legalább ilyen mértékű pozitív 
eredmény várható! 

Az elnök arról is beszámolt, a közösséghez 3 új szervezet 
csatlakozott a közelmúltban, így a rendes tagok száma meghaladja a 
70-et. 

Az egyesületi tagsággal összefüggésben a tagdíj elmaradásokra is 
felhívta a figyelmet. A tagok elkötelezettségét dícséri, hogy az idei 
tagdíjakat a rendes tagok 98,6%-a, a teljes tagság 95%-a már 
befizette. 

A Közgyűlés a Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatóságával történt előzetes egyeztetést követően a Helyi 
Fejlesztési Stratégiát is módosította. A módosítás a 
megvalósítására rendelkezésre álló indikatív forráskeret 
csökkenése miatt vált szükségessé, de egyidejűleg a Cselekvési 
terv intézkedései keretében igényelhető támogatások 
hozzáférésének feltételei is változtak.  
Az új szabályoknak köszönhetően a térség szereplőinek 
szélesebb köre lehet jogosult a fejlesztési támogatások 
lehívására. 

A változások jegyzéke ITT olvasható. 

A következő Közgyűlés 2017 szeptemberében lehet esedékes. 

mailto:korosokvolgye@invitel.hu
http://korosokvolgye.hu/F%C3%B3rum-m213
http://korosokvolgye.hu/Dokumentumt%C3%A1r-m206
http://korosokvolgye.hu/Dokumentumt%C3%A1r-m206
http://korosokvolgye.hu/M%C3%93DOSULT+A+HELYI+FEJLESZT%C3%89SI+STRAT%C3%89GIA%21-h483
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AKTUÁLIS 

 

A Tanyaprogram 

pályázati felhívásai 

napokon belül 

megjelennek 

MEGNYÍLT A BÉKÉSSZENTANDRÁSI NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY 

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
tagjai és támogatói egy évtizedes munkájának köszönhetően  
2017. június 25-én megnyílt a Békésszentandrási Néprajzi 
Gyűjtemény.  

A település központjában megépült „tájház” szalagját Hévizi 
Róbert, az Egyesület elnöke, Domokos László, az Állami 
Számvevőszék elnöke és Závogyán Magdolna, az EMMI 
kultúráért felelős helyettes államtitkára vágta át. 

A gyűjtemény előzetes bejelentkezés alapján látogatható, 
bővebb információ a + 20 323 87 87 telefonszámon kérhető. 

 

TANYAPROGRAM—2017 

Az április végén megjelent 20/2017. (IV.26.) FM rendelet után a napokban 
várható az idei Tanyaprogram részletes pályázati felhívásainak megjelenése!  A 
dokumentumokat a Herman Ottó Intézet weboldalán érdemes keresni! 

A jogszabály alapján a tanyás térségben (Békés megye teljes területe) működő  

 önkormányzatok, önkormányzatok konzorciumai, társulásai,  

 civil szervezetek, egyházak, valamint  

 a 2017. január 1. előtti időponttól kezdve tanyán, vagy tanyás térségben élő természetes személyek, 
őstermelők, egyéni vállalkozók és családi gazdálkodók  

az alábbi 5 célterületre pályázhatnak: 

1) a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések;  
2) a tanyagazdaságok indítása és fejlesztése; 
3) a tanyák lakóépületének felújítása, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések; 
4) az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok;  
5) a Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramok. 

Az igényelhető támogatás mértéke célterületenként eltérő, 75-100% között lehet. A program szinten 
rendelkezésre álló keretösszeg 1,5 Mrd forint. 

Bővebb információ:  
http://palyazat.hoi.hu/app/tanya/index_main.php 

http://www.hoi.hu/
http://palyazat.hoi.hu/app/tanya/index_main.php
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AKTUÁLIS 

Bővebb információ:   

http://

www.hungarikum.hu  

HUNGARIKUM PÁLYÁZAT—2017: a Földművelésügyi 
Minisztérium a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének és 
népszerűsítésének támogatására nyílt pályázatot hirdetett. A 
keretösszeg 223 millió forint, négy célterületre. A támogatás vissza nem 
térítendő, 100%-os támogatás. 

I. A helyi értékek bemutatása; helyi-, tájegységi-, megyei értékek 
népszerűsítése települési rendezvényhez kapcsolódóan. 

Pályázhatnak:  

 civil törvény szerinti civil szervezetek, közalapítványok, továbbá  

 olyan gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok, amelyek a helyi értéktár bizottsággal együtt 
valósítják  meg a pályázati programot. 

Az elnyerhető támogatás összege:1—2 millió forint. 

II. A települési, tájegységi értéktárak létrehozása, helyi értéktárat még 
nem működtető települések  vonatkozásában. 
 
Pályázhatnak:  

 önkormányzatok,  

 önkormányzat által megbízott civil szervezetek. 

Az elnyerhető támogatás összege: 300—500 ezer forint. 

 

III. A Hagyomány a divatban - viselet másként: a Kárpát-medence 
hagyományos öltözet-kultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek 
megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai öltözködéskultúrában. 
Öltözetek és kiegészítők tervezése az alábbi témákban: 

 mai modern ünnepi és hétköznapi ruhák és kiegészítőik, amelyeken fellelhető a 
hagyomány egy-egy eleme 

 fókuszban a kékfestő 
 

Pályázhatnak: 

 természetes személyek, 3-5 darabból álló új kollekció tervdokumentációjával, rajzaival.  

Az elnyerhető támogatás összege darabonként 80 ezer forint (egy kollekcióra maximum 
400 ezer Ft). 

 

IV. A hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák továbbörökítését 
célzó programok, alkotótáborok rendezése 

Pályázhatnak:  

 civil szervezetek (működési körük a pályázathoz illeszkedik),  

 népművészet mesterei 

Az elnyerhető támogatás összege:1—1,5 millió forint  
 

A pályázatokat 2017.  július 23-án éjfélig lehet elektronikusan kitölteni. Az adatlapot a kötelezően csatolandó 
mellékletekkel együtt 1 eredeti és 1 másolati példányban 3 munkanapon belül a Földművelésügyi Minisztérium, 
Hungarikum Főosztály 1392 Budapest, Pf.:279 címre tértivevényes ajánlott küldeményként kell postára adni. Egy 
pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult és azon belül egy célterület vonatkozásában igényelhet támogatást. 

http://www.hungarikum.hu/
http://www.hungarikum.hu/
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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 


