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A KÖRÖSÖK VÖLGYE 

VIDÉKFEJLESZTÉSI 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

MUNKASZERVEZETE 

KELLEMES KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS  

BÉKÉS, BOLDOG, 

SIKEREKBEN GAZDAG 

 ÚJ ÉVET KÍVÁN  

AZ EGYESÜLET  

MINDEN  

TAGJÁNAK ÉS 

PARTNERÉNEK! 

MÓDOSULTAK A LEADER PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSOK! 

2020 február végéig nyújtható be pályázat 
élelmiszeripari és kézműipari termékek 
előállítására és szálláshelyek fejlesztésére, ez 
utóbbi célokra kedvezőbb feltételek mellett 
igényelhető támogatás. 
 

A Mikulás idén sem jött üres kézzel a Körösök Völgyébe, külön ajándékot 
hozott a turizmusban és élelmiszeripari/kézműipari termék előállításban 
érdekelt helyi szereplőknek.  
December 4-i hatállyal módosultak a témákban aktuális LEADER 
pályázati felhívásaink, köszönhetően annak, hogy Egyesületünk további 
fejlesztési forrásokat biztosító együttműködési megállapodást írt alá az 
Agrárminisztériummal. 

A módosítások értelmében a VP6-19.2.1-54-2.1-19 
kódszámú, Helyi élelmiszeripari és kézműipari 
termékek előállítása és értékesítése, valamint a VP6
-19.2.1-54-9-19 kódszámú, Térségi szálláshelyek 
fejlesztése c. pályázati felhívásokra 2020. február 
29-ig lesz lehetőség pályázatokat benyújtani, a 
beadási szakaszok időpontja 2019. december 31., 
2020. január 31. és 2020. február 29. 
 

E mellett a szálláshelyek fejlesztésére 
vonatkozó pályázat feltételrendszere 
jelentős mértékben változott, az érdekeltek 
kedvezőbb feltételek mellett igényelhetik az 
akár 10 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatást.  
Az ún. önállóan támogatható tevékenységek közé került az 
energetikai korszerűsítés (pl. nyílászáró csere, szigetelés stb.) és az 
infrastruktúra fejlesztés (pl. egyedi szennyvízkezelő rendszer kiépítése, 
kerítés, vagyonvédelem stb.), ezen kívül számottevően emelkedett az ún. 
kiegészítő fejlesztésekre (pl. kerti sütögető, jakuzzi, medence, 
sporteszközök stb.) fordítható költségek aránya, a projekt akár 50%-a 
költhető mostantól ezen célokra.  
Talán a legfontosabb módosítás, hogy a felhívás feltételei közül 
törlésre került a szálláshely alapterület növelésére és/vagy 
férőhelyeinek bővítésére vonatkozó tiltás, tehát a jövőben a már 
működő szálláshelyek esetében nemcsak átalakításra, de bővítésre is 
igényelhető támogatás. 

A felhívásokkal kapcsolatos változásjegyzékek ITT olvashatóak, a teljes 
pályázati dokumentáció a szokott helyen érhető el.   

http://korosokvolgye.hu/M%C3%93DOSULTAK+A+LEADER+P%C3%81LY%C3%81ZATI+FELH%C3%8DV%C3%81SOK%21-h608
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
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BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK! 
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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 

 


