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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XI. ÉVFOLYAM  4. SZÁM 2020.  ÁPRILIS 

FOLYAMATOSAN 
BŐVÜL A KÖRÖS 
V Ö L G Y I 
KIRAKAT C. 
D I G I T Á L I S 
KIADVÁNY 
 

A 2015-ben kiadott és 2019-ben 
aktualizált KÖRÖS VÖLGYI 
Kirakat c.  kiadványba 
folyamatosan várjuk az 
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.) 

 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: 
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  

MEGJELENT AZ IDEI HUNGARIKUM PÁLYÁZAT 

Megjelent az Agrárminisztérium nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának 
támogatása című, HUNG-2020 kódszámú 
pályázati felhívása. 

Támogatás három célra igényelhető: 

1) Nemzeti értékek és hungarikumok bemutatása és népszerűsítése 
(nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok és filmek készítése, 
bemutató terek kialakítása, rendezvények megvalósítása); 

2) Települési, tájegységi értéktárak létrehozása már működő helyi 
települési értéktárakkal együttműködésben; 

3) Hagyomány a divatban – viselet másként; a Kárpát-medence 
hagyományos öltözet-kultúrájának, valamint népi kézműves 
értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai 
öltözködéskultúrában. 

Pályázat benyújtására jogosultak: 

 Az 1. célterület esetében civil szervezetek, határon túli civil 
szervezetek, közalapítványok, önkormányzatok, non-profit 
gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, egyházi jogi 
személyek 

 A 2. célterület esetében közalapítványok, gazdasági társaságok, 
önkormányzatok, közművelődési intézmények, civil szervezetek, 
határon túli civil szervezetek, egyházi jogi személyek 

 A 3. célterület esetében természetes személyek, egyéni 
vállalkozók, határon túli civil szervezetek. 

Az elnyerhető támogatás mértéke: 

 az 1. cél esetében 1-4 millió Ft 

 a 2. cél esetén 500 000-2 millió Ft 

 a 3. cél esetén 250 000-500 000 Ft 

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

A pályázatokat 2020. június 1.-2020. július 1-ig lehet benyújtani, 
kizárólag elektronikus úton, de a pályázati felület 2020. március 
23. óta elérhető. 

A részletes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: https://
palyazat.hungarikum.hu/doc/HUNG2020_felhivas.pdf 

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
https://palyazat.hungarikum.hu/doc/HUNG2020_felhivas.pdf
https://palyazat.hungarikum.hu/doc/HUNG2020_felhivas.pdf
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BÉKÉS MEGYE ÖSSZEFOG 

 

 

www. 

bekesmegyeosszefog

.hu 

A Békés Megyei Önkormányzat létrehozta 
a bekesmegyeosszefog.hu weboldalt, melynek célja, hogy 
összekapcsolják azokat, akik önkéntesen segítséget szeretnének 
nyújtani a koronavírus-járvány elleni küzdelemben azokkal, akik 
segítségre szorulnak.  

A felületen jelentkezők a  

 bevásárlásban,  

 postai csekkek befizetésében,  

 recept, gyógyszer kiváltásában,  

 személyszállításban,  

 tanításban, távoktatási eszköz igénylésben,  

 és bármilyen más egyéb igény esetén kérhetnek segítséget.  

A segítők  

 önkéntes munkájukat,  

 anyagi támogatásukat,  

 oktatást,  

 eszközöket, ingatlanokat,  

 szállítást,  

 szolgáltatásnyújtást,  

 informatikai segítséget és  

 véradást ajánlhatnak fel.  

 

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI 
REND VÁLTOZÁS! 

Tájékoztatjuk Tisztelt 
Ügyfeleinket és az 

Érdeklődőket, hogy  
2020. március 17-től  

a munkaszervezet 
irodájában  

a személyes  
ügyfélfogadás  

szünetel! 

Kérdéseikkel, kéréseikkel 
az alábbi telefonszámon 
és/vagy e-mail címen 
kereshetnek bennünket. 

+36205010143 
korosokvolgye@invitel.hu 

http://www.bekesmegyeosszefog.hu/
http://korosokvolgye@invitel.hu/
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LEADER PÁLYÁZAT—SZÁLLÁSHELY FEJLESZTÉS 

FIGYELEM! 

A benyújtási határidő 

és a szakasz határ 

napok módosultak! 

Szakasz zárás: 

Április 30. 

Május 15. 

Május 31. 

Június 15. 

Június 30. 

 marketing eszközök fejlesztése 
 képzésben való részvétel 
 egyéb járulékos feladatok (projekt előkészítés, 

projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság) 

 új szálláshely kialakítása. 

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

 mikro-vállalkozások 
 non-profit szervezetek 
 őstermelők 
 adószámmal rendelkező magánszemélyek 
 adószámmal nem rendelkező magánszemélyek (kizárólag új 

szálláshely kialakítására!). 

Az igényelhető támogatás max. 10.000.000,- Ft, a támogatás mértéke 50
-60%. A támogatás  de minimis támogatásnak minősül, vissza nem 
térítendő, de utófinanszírozású!  

Kiválasztási kritériumok: 

 helyi élelmiszeripari vagy kézműipari termék turisztikai 
programkínálatba történő bekapcsolása valósul meg 

 együttműködés más térségi turisztikai szolgáltatóval  
 a szálláshely éves nyitvatartása, a szezonalitás csökkentése 
 a szálláshely minősítése , szakmai szervezeti tagság 
 gazdasági, környezeti, társadalmi fenntarthatóság 
 létrejövő új munkahelyek száma  
 a fejlesztés megvalósulási helye 
 a szálláshely kihasználtsága, vállalt vendégéjszaka szám növekedés 

Egyéb feltételek: 

 működő szálláshely esetén legalább a kérelem benyújtásának 
napjától rendelkezik a 239/2009. (X.20.) kormány rendelet szerinti 
működési és üzemeltetési engedéllyel, valamint üzemeltetője a 
vizsgált üzleti években eleget tett idegenforgalmi adó bevallási 
kötelezettségének 

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

TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE 
(KÓDSZÁM: VP6-19.2.1-54-9-19) 

Támogatható tevékenységek: 

vendégfogadáshoz közvetlenül kapcsolódó épületek  

 külső-belső felújítása, téliesítése,  energetikai korszerűsítése 
 belső terek átalakítása, berendezés, bútorzat cseréje 
 szálláshely külső infrastruktúrájának fejlesztése (pl. járdák, 

parkolók, kerítés, hulladéktárolás stb.) 
 kiegészítő fejlesztések (pl.  kerti kiülő, szalonnasütő, medence, sporteszközök stb.) 

 
 
 
 
 

A pályázati 
dokumentációk az 

alábbi linken érhetőek 
el: https://e-

kerelem.mvh.allamkincstar.gov.h

u/enter/leaderbongeszo/

leaderBongeszo.xhtml  

 

A felhívásokhoz 
kapcsolódó Általános 

Útmutató és az 
elektronikus 

benyújtáshoz készült 
Felhasználói 

Kézikönyv elérése:  
https://

www.mvh.allamkincstar.gov.h
u/leader-helyi-felhivasok 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


