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ÜGYFÉLFOGADÁSI REND LEADER-AKTUÁLIS HATÁRIDŐK
A helyi termékek előállításának és értékesítésének
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

támogatására kiírt pályázat március 31-én lezárul, a
térségi szálláshelyek fejlesztését célzó felhívás
azonban április 30-ig elérhető. Részletek a
hírlevél 3. oldalán olvashatóak.

LEADER TÁMOGATÁSBÓL
SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐJE

ÚJULT

MEG

A

CSABACSŰDI

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata konzorciumi partnerével,
a Csabacsűdi Gyermek Labdarúgó Sportegyesülettel nyújtott be
pályázatot a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi
közösségi kezdeményezések megvalósítását, sportolást, szabadidős
kikapcsolódást, társadalmi nevelést szolgáló komplex projektek
támogatása c. pályázati felhívására.
A támogatási kérelem a Helyi Bíráló
Bizottság döntése alapján 2019 tavaszán
10 millió Ft támogatásban részesült, mely
összeget a projektgazdák további 1,7 millió
Ft önerővel egészítettek ki.
A projekt keretében kicserélték a
csabacsűdi
sportpálya
öltözőjének
valamennyi kültéri nyílászáróját, sor került
az épület homlokzatának utólagos hőszigetelésére, a beltérben hűtőfűtő klímaberendezések beszerelésére, melyek áramellátását az
újonnan kiépített 5kW-os napelem rendszer biztosítja.
A költséghatékony és környezetkímélő üzemeltetést szolgáló
korszerűsítés mellett megújult a hazai csapat öltözőjének
berendezése is, a beruházás kiegészítéseként pedig a település
iskolásai és senior sportolói részére több sportprogram szervezését is
vállalták a projektgazdák.
A felújított épület átadására március
elején került sor, ahol elhangzott, a
településen ez már a sokadik sporthoz
kapcsolódó fejlesztés.
Mi tesszük hozzá; remek kiegészítése a
csabacsűdi focipálya 2012-ben szintén
LEADER támogatásból finanszírozott
infrastrukturális fejlesztésének.

A projekt megvalósításához ezúton is gratulálunk!
1

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

2

LEADER PÁLYÁZAT—SZÁLLÁSHELY FEJLESZTÉS
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.)
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!).

A
(szakasz)
zárás
2020. április 30.

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.
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A pályázati
dokumentációk az
alábbi linken érhetőek
el: https://ekerelem.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

PROGRAMAJÁNLÓ

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

