KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

XI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

RENDEZVÉNYTÉR ÁTADÓ
MURONYBAN
Murony
Község
Önkormányzata
a
VP6-19.2.1-54-10-19
kódszámú, Önkéntes
tevékenységek,
közösségi
programok
megvalósítását
szolgáló
komplex projektek támogatása
c. LEADER pályázat keretében
idén nyáron 10 millió Ft
támogatást
nyert
a
Művelődési Ház melletti
rendezvénytér kialakítására,
valamint
hangtechnikai
eszközök beszerzésére.
Az új közösségi tér ünnepélyes
átadására 2020. augusztus 15én került sor.
A beruházáshoz szabadidős
és kulturális programok is
kapcsolódnak a projektben
együttműködő
partnerként
résztvevő
Fenntartható
Fejlődésért
Alapítvány
szervezésében. Az avatással
egyidejűleg gyalogtúra indult a
nemrégiben szintén LEADER
pályázatból felújított Jantyik
Mátyás kápolnához, az elmúlt
hetekben pedig kerékpártúrát
és
főzőversenyt
is
lebonyolítottak. Zárásként ősz
végén
disznótoros
vendégségre várják a helyieket.
A fejlesztéshez gratulálunk!

2020. SZEPTEMBER

ÉVSZÁZADOS RECEPT és 21. SZÁZADI TECHNOLÓGIA—
”FÜSTÖLŐHÁZAT” AVATTAK BÉKÉSSZENTANDRÁSON

Rusz Zoltán egyéni vállalkozó hentes üzlete több, mint egy
évtizede megbízható partnere a Körös parti település lakosainak
és az ide érkező turistáknak egyaránt. A jó minőségű áru iránti
folyamatosan növekvő kereslet miatt évek óta időszerű volt a
füstölő kapacitás bővítése.
A VP6-19.2.1-54-2-17 kódszámú, Helyi élelmiszeripari és
kézműipari termékek előállításának és értékesítésének
támogatása c. pályázati felhívás keretében a vállalkozó 2019ben 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a
beruházás megvalósítására. A pályázat a nettó projekt költség
60%-át fedezte, melyhez 40%-ot önerőként tett hozzá.
Az elkészült üzem egységet
Rusz Zoltán tulajdonos és
Rusz Róbert üzletvezető
mutatta be szombat délután a
cég üzleti partnereinek. A jó
h a ng u l a t ú
b e j á r á s on
kiderült—azon túl, hogy
mind a vállalkozás, mind a
konkrét
fejlesztés
igazi
családi ügy—, hogy egy
kisebb és egy nagyobb
füstölőben a térségben nagy hagyományokkal bíró bükkfa
fűrészporra alapozott füstölést végeznek, használva a modern
kor technológiai vívmányait is; az elő-és utó szikkasztó
helyiségekben az állandó hőmérsékletet és páratartalmat
ugyanis klímaberendezések segítik. A kialakított épületben
szociális helyiség, gépház és raktár kapott még helyett.
A fejlesztésnek köszönhetően a
vállalkozás füstölő kapacitása mintegy
megtízszereződött, így már nemcsak
saját termékeik előállítását és ezáltal
kifogástalan minőségét tudják teljes
mértékben felügyelni, de bérfüstölést
is vállalnak azok számára, akik bár ismerik a jó kolbász
receptjét, a füstölést hozzáértőbb kezekre bíznák.
A projekt megvalósításhoz ezúton is gratulálunk!
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FOLYAMATOSAN JELENTKEZHETNEK A TERMELŐK A
KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT C. DIGITÁLIS KIADVÁNYBA
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2015-ben elkészült
és 2019-ben frissített KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT c. online
kiadványába folyamatosan jelentkezhetnek az érdeklődők.
A katalógusban az illetékességi területünkhöz tartozó 20 település
élelmiszeripari és kézműipari termékeinek, illetve e termékek
előállítóinak biztosítunk megjelenési lehetőséget. (A kiadványban már
szereplő termelők adatlapjainak módosítása—fényképek cseréje,
elérhetőségek, terméklisták aktualizálása stb.— szintén folyamatosan
biztosított.)

Jelentkezhetnek:



A




Körös Völgyi Kirakat
ITT
megtekinthető!

őstermelők, kistermelők, családi gazdálkodók,
egyéni vállalkozások,
társas vállalkozások, szövetkezetek,
non-profit szervezetek, akik
élelmiszeripari és/vagy kézműipari terméket állítanak elő, az
alábbi kategóriák valamelyikében:
 méhészeti termékek
 gyümölcsből készült termékek (pl. lekvár, szörp stb.)
 gyógynövényekből készült termékek
 zöldségből készült termékek (pl. savanyúság stb.)
 szeszes ital (pl. pálinka, sör, bor)
 füstölt áru (pl. kolbászok, szalámik stb.)





tejtermékek (pl. sajtok stb.)
olajok, sűrítmények
szárazáruk (pl. száraztészta), édességek
kézműipari termékek (pl. textiláru, kerámia, famunka stb.).

A kiadványban történő megjelenés ingyenes!
(Már meglévő termelői adatlapok aktualizálása esetén továbbá megállapodás sem szükséges,
elegendő a módosításra vonatkozó jelentkezési lapot benyújtani.)
Bővebb információ és a megjelenés részletes feltételei: 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
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AKTUÁLIS
JÖN! NEA 2021
Október 12-én írják ki a civil szervezetek számára a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) jövő évre vonatkozó országos pályázatait –
jelentette be Szalay-Bobrovniczky Vince 2020. szeptember 9-én a Békés
Megyei Kormányhivatal, a Civil Info – NEA 2021 elnevezésű országos
tájékoztató rendezvény békéscsabai állomásán.
A helyettes államtitkár elmondta, a tavalyi évhez hasonlóan a működésre és a szakmai programokra együtt lehet
majd pályázni, és ismét lehetőség lesz a szintén tavaly bevezetett egyszerűsített pályázat benyújtásra is.
A tájékoztatón elhangzott, a pályázat beadáshoz korábban használt EPER rendszert a NIR (Nemzetpolitikai
Informatikai Rendszer) váltja fel.
A hamarosan megjelenő pályázati dokumentáció a jól ismert Civil Kormányzati Portálon lesz elérhető.

ÚJABB PROJEKTGAZDÁKKAL BŐVÜL A NYERTESEK LISTÁJA
Az Egyesület LEADER programja keretében 2019
szeptemberétől három pályázati felhívásra nyújthattak be
támogatási kérelmet az érdeklődők. A pályázati célok között a
térségi szálláshelyek fejlesztése, élelmiszeripari és kézműipari
termékek előállítása, önkéntesség és közösségi és sport terek
kialakítása is szerepelt.
Az Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának döntése értelmében
idén nyáron 14 pályázó összesen 106,5 millió Ft
támogatásban részesült. (A nyertesek listája ITT
megtekinthető).
Néhány hete további 6 db kérelem
összesen 52 millió Ft támogatási igénnyel már szintén
támogatói javaslatot kapott.

A pályázati
dokumentációk a
SZÉCHENYI2020
oldalon
elérhetőek.

A legújabb kedvezményezettek napokon belül kézhez vehetik a döntéseket!

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN
Az
Agrárminisztérium
korábbi
tájékoztatásának
megfelelően
augusztusban két újabb pályázati felhívás is meghirdetésre került a
Vidékfejlesztési Program keretében, melyek azonban a célokat és
konstrukciókat tekintve ismerősek lehetnek a mezőgazdaságban és
élelmiszer feldolgozásban érdekelt szereplők számára.
A VP2-4.1.1-20 kódszámú, Állattartó telepek fejlesztésének támogatása c. pályázat alapján lehetőség
van az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények
létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz
kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az első benyújtási szakasz 2020. október 1—
november 2.
A VP2-4.1.3-20 kódszámú, Kertészeti üzemek korszerűsítése c. pályázat alapján üveg és fóliaborítású
növényházak építésére és korszerűsítésére, a zöldség-gyümölcs hűtőházi kapacitások, hűtőtárolók és
zöldségtárolók építésére, meglévő létesítmények bővítésére, korszerűsítésére igényelhető támogatás,
amely kiegészül a betakarítás utáni áruvá alakítást szolgáló válogatást, csomagolást szolgáló
technológiák támogatásával. Az első benyújtási szakasz 2020. október 19—november 20.
Rövidesen várható a kistermelők termelési és értékesítési lehetőségeinek javítását célzó
pályázat. A 15 ezer eurónak (5 192 700 forint) megfelelő támogatási összeg egyszeri és szabadon
felhasználható. Azok a termelők pályázhatnak, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes
lezárt üzleti évben legalább 3000 euró (1 038 540 millió forint) és maximum 6000 euró (2 077 080
millió forint) standard termelési értékkel rendelkeznek.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Szent András Sörfőzde
Békésszentandrás
2020. október 10.
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

