
1 

 

 
KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XI. ÉVFOLYAM  11. SZÁM 2020.  NOVEMBER 

NOVEMBER 12-TŐL BEADHATÓK 
A NEA—2021 EGYSZERŰSÍTETT 
PÁLYÁZATOK 

Pályázatot nyújthatnak be a 
Magyarországon 2018. december 31
-éig nyilvántartásba vett helyi vagy 
területi hatókörű 

 alapítványok, valamint 
 egyesületek, ideértve a 

szövetségeket is. 

(Helyi hatókör: a szervezet 
működési területe a székhely 
településre korlátozódik; 
Területi hatókör: a működés területi 
kiterjedése a helyit meghaladja, de 
nem éri el az országos szintet.) 

Az igényelhető támogatás összege: 
100 eFt - 300 eFt.  

A pályázatokat a beérkezések 
sorrendjében bírálják el, 
forráskimerülésig!  
A benyújtási időszak legfeljebb 
2020. december 11-ig tart.   

A pályázatokat a Nemzetpolitikai 
Informatikai Rendszeren keresztül 
(NIR) lehet benyújtani:  https://
nir.bgazrt.hu 

A  b e a d á s  n a p j á i g ,  a 
pályázónak egyszeri pályázati 
díjat kell megfizetnie, melynek 
összege 2.000,- Ft.  

A pályázati kiírások és további 

információk az alábbi linken 

érhetők el: https://bgazrt.hu/uj-

felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-

kereteben-3/ 

LEADER TÁMOGATÁSBÓL ÉPÜLT TENISZPÁLYA CSORVÁSON! 
 

Csorvás Város Önkormányzata 2019 
decemberében 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 
2020 nyarán mintegy 8,7 Ft támogatásban részesült, mely 
összeget a projektgazda közel 2,9 millió Ft önerővel egészített ki. 

A pályázat keretében a város külterületén található Rudolf 
Kastély szomszédságában egy új, szabvány méretű, 23,8x11 
méteres teniszpálya épült, melyhez öntözőrendszer és világítás is 
kiépítésre került.  

A beruházás megvalósításához szükséges területet az 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján a  
Csorvási Gazdák Zrt. bocsátotta rendelkezésre. A Társaság a 
partnerség alapján a  látogatók számára mosdó használatot is 
biztosít.  

A sportpálya hivatalos 
átadására 2020. november 6-
án, pénteken került sor,  
Baráth Lajos polgármester, 
Kelemen Mihály, a Csorvási 
Gazdák Zrt. elnöke és 
Herczeg Tamás, a térség 
országgyűlési képviselője 
részvételével. 

Az avatáson elhangzott, a fejlesztésnek köszönhetően új 
sportággal gazdagodott a településen elérhető közösségi 
infrastruktúra.  

Csorvás Város Önkormányzata—a járványhelyzet miatti 
kényszerű halasztás miatt—jövő év tavaszán nagy szabású 
sportnap keretében tervezi a nagyközönség használatába adni a 
létesítményt. 

A projekt megvalósításához ezúton is gratulálunk! 

https://nir.bgazrt.hu
https://nir.bgazrt.hu
https://nir.bgazrt.hu
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-3/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-3/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-3/
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FOLYAMATOSAN JELENTKEZHETNEK A TERMELŐK A  

KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT C. DIGITÁLIS KIADVÁNYBA 

 

A  

Körös Völgyi Kirakat 

ITT 

megtekinthető! 

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:  

 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 

https://korosokvolgye.hu/K%C3%B6r%C3%B6s+V%C3%B6lgyi+Kirakat-m104
https://korosokvolgye.hu/K%C3%B6r%C3%B6s+V%C3%B6lgyi+Kirakat-m104
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
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2021—2027 

A fejlesztési 

dokumentumok 

2021. január 31-ig 

véleményezhetőek! 

 

HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉP A VIDÉKI TÉRSÉGEK SZÁMÁRA—KONZULTÁCIÓ 

Az Európai Bizottság széleskörű és nyilvános konzultációt 
indított a vidéki területek hosszú távú (2040-ig szóló) 
jövőképével kapcsolatos új kezdeményezéséről.  

Ennek a konzultációnak a célja a vidéki területek jelenlegi 
lehetőségeiről és kihívásairól, a vidéki térségek törekvéseiről és az azok 
eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló vélemények gyűjtése. 

A folyamat ismertetése magyar nyelven is elérhető a következő címen: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-
vision-for-rural-areas/public-consultation 

A vidéki térségek és lakóik jövője iránt érdeklődők a vidéki területekkel 
kapcsolatos meglátásaikat és tapasztalataikat az alábbi linken elérhető, 
magyar nyelvű kérdőív kitöltésével oszthatják meg a Bizottsággal:  
https://e c .e uropa .e u/e usurve y/runne r/Long_te rm_vision_for_rura l_a re a s_20 20 ?
surveylanguage=hu 

A vélemény nyilvánítási időszak 2020. november 30-ig tart.  

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2021-2027  

A Kormány a 240/2014/EU bizottsági rendeletnek megfelelően széleskörű 
társadalmi párbeszédet folytat Magyarország 2021-2027 közötti uniós 
fejlesztési tervéről. 
A társadalmi egyeztetés célja, hogy a szakmai szervezetek és az 
állampolgárok megismerjék a fejlesztési időszak alapdokumentumait, a 
Partnerségi Megállapodást és az Operatív Programokat, és megtegyék azzal 
kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat.   

A weboldalon a Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok tervezett tartalmi összefoglalói 
olvashatóak.  A dokumentumok teljes terjedelemben a társadalmi egyeztetés későbbi fázisában kerülnek 
feltöltésre. A látogatók minden dokumentumot részletesen véleményezhetnek az egyes fejezetek végén található 
szövegdobozok segítségével.  

A társadalmasításra bocsátott dokumentumok az alábbi helyeken érhetőek el: 
 

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS 

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (DIMOP) 

HUMÁNFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (HOP) 

MAGYAR AKVAKULTÚRA-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (MAKOP) 

MOBILITÁS OPERATÍV PROGRAM (MIOP) 

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (VINOP) 

VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VMOP) 

ZÖLD INFRASTRUKTÚRA ÉS KLÍMAVÉDELMI OPERATÍV PROGRAM (ZIKOP) 

 

Mondja el Ön is véleményét!  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=hu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=hu
https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027
https://www.palyazat.gov.hu/-partnersgi-megllapods
https://www.palyazat.gov.hu/digitlis-megjuls-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/humnfejlesztsi-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/magyar-akvakultra-fejlesztsi-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/mobilits-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/vllalkozsfejlesztsi-s-innovcis-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/versenykpes-magyarorszg-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/zld-infrastruktra-s-klmavdelmi-operatv-program
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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 


