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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

X. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2019.  JÚLIUS 

FRISSÜL A KÖRÖS 
VÖLGYI KIRAKAT 
C. DIGITÁLIS 
KIADVÁNY 
 

A 2015-ben kiadott KÖRÖS 
VÖLGYI Kirakat c. kiadványba 
ú j r a  v á r j u k  a z 
akcióterületünkhöz tartozó 20 
település élelmiszeripari és 
k é z m ű i p a r i  t e r m é k e i t 
előállítók jelentkezését, a 
következő kategóriákban:  
 

 méhészeti  termékek, 
gyógynövényekből készült 
termékek 

 zöldségből, gyümölcsből 
készült termékek (pl. ivólé, 
l e k v á r ,  a s z a l v á n y , 
savanyúság stb.) 

 szeszes italok (pálinka, sör 
stb.) 

 zöldségből készült termékek 
(pl. savanyúság stb.) 

 füstölt áruk (pl. kolbászok, 
szalámik stb.) 

 tejtermékek (pl. sajtok) 

 olajok, sűrítmények 

 szárazáruk (pl. száraztészta) 

 kézműipari termékek (pl. 
textiláru, famunka, kerámia 
stb.) 

Bővebb információ és a 
megjelenés részletes feltételei: 

h t t p : / / k o r o s o k v o l g y e . h u /
INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%
C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%
90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%
C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%
21-h592  

AUGUSZTUS 31-IG JELENTKEZHETNEK KIÁLLÍTÓK AZ OMÉK-ra 

A kétévente megrendezésre kerülő 
Országos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár 

(OMÉK) közel százezer látogatót vonz 

minden alkalommal, ez várhatóan idén 

sem lesz másképp.  

A 79. OMÉK 2019. szeptember 26-29. között kerül 

megrendezésre a budapesti Hungexpo területén. Az esemény 40 

ezer négyzetméteren biztosít megjelenést a kiállítóknak.  

Jelentkezhetnek:  

 kistermelők,  

 őstermelők,  

 családi gazdálkodók,  

 kis- és középvállalkozások, valamint  

 nagyüzemi agrár- és élelmiszeripari cégek is.  

 

Kistermelők számára a termékek árusítására is van lehetőség! 

A jelentkezési lapok és minden egyéb tudnivaló az alábbi linken 
elérhető:  

https://omek.amc.hu/kiallitonak-jelentkezem/  

A jelentkezési lapokat e-mailben az omek.info@amc.hu e-mail címre, 

vagy postai úton az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 1253 

Budapest Pf.66. címre kell eljuttatni, legkésőbb 2019. augusztus 31-ig. 

Az OMÉK első napja egyben szakmai nap lesz a kiállítók és szakmai 
látogatók számára. Kiemelt üzenet  a fiatalítás, a generációváltás, de 
foglalkoznak majd élelmiszertechnológiai és -biztonsági kérdésekkel 
is.   
A szakmai konferenciák tematikái olyan aktuális agrárgazdasági 
témák köré csoportosulnak, mint az élelmiszerfeldolgozóipar 
kihívásai, az agrárdigitalizáció, a klímaváltozás mezőgazdaságra 
gyakorolt hatásai, az öntözés fejlesztési lehetőségei, az állattartás 
körülményeiben tapasztalható változások és ezekhez való 
alkalmazkodási lehetőségek. 

http://korosokvolgye.hu/K%C3%B6r%C3%B6s+V%C3%B6lgyi+Kirakat+-m231
http://korosokvolgye.hu/K%C3%B6r%C3%B6s+V%C3%B6lgyi+Kirakat+-m231
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
http://korosokvolgye.hu/INGYENES+MEGJELEN%C3%89SI+LEHET%C5%90S%C3%89G+%E2%80%93+B%C5%90V%C3%9CL+A+K%C3%96R%C3%96S+V%C3%96LGYI+KIRAKAT+C.+KIADV%C3%81NY%21-h592
https://omek.amc.hu/kiallitonak-jelentkezem/
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MEGJELENTEK A 2019. ÉVI LEADER PÁLYÁZATOK 

 

A támogatási 

kérelmeket  

2019. szeptember 9-től 

lehet  

benyújtani! 

Kiválasztási kritériumok: 

 a fejlesztés és a közösségfejlesztő 

program jellege 

 a fejlesztéssel érintett település 

lakosságszáma 

 a projekt keretében megvalósuló 

programok száma 

 a projekt keretében megvalósuló 

programokba bevont szereplők 

száma 

 a projekt költséghatékonysága 

 a fejlesztés együttműködésben 
valósul meg 

 a projektnek része valamely, a 
gazdasági, környezeti, társadalmi 
fenntarthatóságot szolgáló 
fejlesztés 

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK,KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ KOMPLEX 
PROJEKTEK TÁMOGATÁSA  

(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-10-19) 
Támogatható tevékenységek: 

 állatvédelemhez kapcsolódó épületek, létesítmények (kennel sor, orvosi szoba stb.) kialakítása, 
felújítása, telekhatáron belüli infrastruktúra (járda, kerítés, szennyvíz elvezetés stb.) fejlesztése,  
eszközök, gépek beszerzése 

 szabadtéri sporttevékenységekhez  kapcsolódó létesítmények (sportpályák, sportparkok stb.) 
fejlesztése  

 örökségvédelem; természeti és táji  értékek állapotmegóvása, korszerűsítése, bemutathatóvá tétele 

 külső rendezvényterek kialakítása, fejlesztése, eszközpark bővítése (sátrak, színpadtechnika, 
asztalok, padok, vásári faházak stb.) 

 egyéb járulékos feladatok (projekt előkészítés, 
projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság). 

Pályázatot nyújthatnak be a Körösök Völgye 
tervezési területén székhellyel/telephellyel, 
lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező 

 önkormányzatok 

 civil szervezetek 

 egyházi szervezetek 

 non-profit gazdasági társaságok. 

Az igényelhető támogatás 1—10 millió Ft, a 
támogatás mértéke 75-%. A támogatás  vissza nem 
térítendő, de utófinanszírozású!  

A fejlesztésre vonatkozó elvárások: 

 a projektnek része kell legyen legalább 1 db, legalább 20 fő 
részvételével megvalósuló közösségfejlesztő/
ismeretterjesztő/kulturális program (pl. sportágválasztó nap, 
tehetségek napja, amatőr zenekarok versenye, takarítási 
akció, örökbefogadási nap) 

 a projekt végrehajtására 24 hónap áll rendelkezésre  

 a fenntartási kötelezettség a projek megvalósításának 
befejezésétől számított 5 évig tart 

 örökségvédelem tevékenység keretében megvalósuló 
fejleszés esetén, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan 
részben vagy egészben magánszemély vagy gazdasági 
társaság tulajdonában van, az ingatlan kizárólagos használati 
jogot biztosító megállapodásnak a fenntartási időszakot 
követő további 5 éves időtartamra is ki kell terjednie 

 falunapok szervezése nem támogatható 

 kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó 
épület fejlesztése nem támogatható (kivéve állatvédelem) 

 játszóterek fejlesztése nem támogatható 

A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikusan, Kincstári regisztráció és Ügyfélkapus hozzáférés 
esetén lehet benyújtani. Gazdálkodó szervezetek esetében a benyújtást követő további ügyintézéshez 
továbbá működő Cégkapu fiók is szükséges. 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/cegkapu.html
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MEGJELENTEK A 2019. ÉVI LEADER PÁLYÁZATOK 

A pályázati 
dokumentációk az 

alábbi linken 
érhetőek el: 

 
https://e-

kerelem.mvh.allamkincstar.go

v.hu/enter/leaderbongeszo/

leaderBongeszo.xhtml 

 TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE 
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-9-19) 

2019. augusztus 5-től nyújtható be pályázat a térségi szálláshelyek 
fejlesztésére (külső-belső felújítás, téliesítés, energetikai korszerűsítés, belső 
berendezés cseréje, infrastruktúra fejlesztés, marketing eszköz fejlesztés stb.). 

Pályázatot nyújthatnak be a Körösök Völgye tervezési területén 
székhellyel/telephellyel, lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező 

 mikro-vállalkozások 

 non-profit szervezetek 

 őstermelők 

HELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS KÉZMŰIPARI TERMÉKEK 
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA  

(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-2.1-19) 

2019. augusztus 12-től nyújtható be pályázat a helyi élelmiszeripari és 
kézműipari termékek (füstölt áru, tejtermék, méz, lekvár, gyümölcslé, 
szőttes, faáru, kosáráru stb.) előállítását és értékesítését célzó fejlesztésekre 
(alapanyag előállítás—pl. istálló, fóliaház, feldolgozás—pl. hűtőkamra, 
nagyteljesítményű gáztűzhely, reklámozás—pl. logo, arculattervezés, 
weboldal, eladás—pl. kiállításon, vásáron történő megjelenés stb.) 

Pályázatot nyújthatnak be az Egyesület tervezési területén székhellyel/
telephellyel, lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező 

 mikro-vállalkozások 

 non-profit szervezetek 

 őstermelők 

 magánszemélyek. 

Az igényelhető támogatás minimum 200.000,- Ft, maximum 10.000.000,- Ft, 
a támogatás mértéke 50-60%. 

A támogatás kézműipari termék előállítása esetén de minimis támogatásnak 
minősül, vissza nem térítendő, de utófinanszírozású! Előleg (50%) biztosíték 
nyújtása mellett igényelhető. 

A felhívásokhoz kapcsolódó 
Általános Útmutató és az 
elektronikus benyújtáshoz 
készült Felhasználói 
Kézikönyv elérése:  https://
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
leader-helyi-felhivasok 

 adószámmal rendelkező magánszemélyek. 

Az igényelhető támogatás minimum 500.000,- Ft, maximum 10.000.000,- Ft, a 
támogatás mértéke 50-60%.  

A fejlesztéssel érintett szálláshelyre vonatkozó feltételek: 

 legalább 2017. december 31. óta rendelkezik a 239/2009. (X.20.) kormány 
rendelet szerinti működési és üzemeltetési engedéllyel 

 üzemeltetője a vizsgált üzleti években (2016-2018, illetve korábban 
igénybe vett támogatás esetén a fenntartási kötelezettséggel érintett 
valamennyi év) eleget tett idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségének 

 a szálláshely férőhelyeinek száma nem bővíthető, kivéve a 
vendégfogadáshoz közvetlenül kapcsolódó épület belső átalakításából 
eredő, legfeljebb 25%-os férőhelybővülést 

 a támogatott fejlesztések esetében a fenntartási és üzemeltetési időszak 
ügyféltípustól függetlenül 5 év 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
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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 

 


