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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XII. ÉVFOLYAM  2. SZÁM 2021.  FEBRUÁR 

FIGYELEM! 
E-MAIL ELÉRHETŐSÉGEINK 

MEGVÁLTOZTAK! 

Ezúton is felhívjuk 

Ügyfeleink és az 

Érdeklődők figyelmét, hogy 

Egyesületünk e-mail 

elérhetőségei január 1-től 

megváltoztak! 

Az invitel.hu végződésű e-

mail fiókok megszűntek, új 

címeink az alábbiak: 

Iroda 
korosokvolgye@korosokvolgye.hu 

Virág Magdolna 
virag@korosokvolgye.hu 

Szabó-Gál Nikolett 
szabo-gal@korosokvolgye.hu 

Zsurzsucz Edina Klaudia 
zsurzsucz@korosokvolgye.hu 

E l é r h e t ő s é g e i n k e t 

we b o ld a l un k o n  is 

megtalálják. 

Egyúttal szeretnénk 

emlékeztetni Olvasóinkat, 

hogy az új koronavírus 

járvány miatt elrendelt 

veszélyhelyzet idején 

irodánkban a személyes 

ügyfélfogadás szünetel.  

VÉGRE ÚJRA TANYAFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT 

Megjelent az Agrárminisztérium TP1-
2021 kódszámú pályázati felhívása, 
melynek keretében tanyagazdaságok 
i n d í t á s á r a  é s 
f e j l e s z t é s é r e  ( t e r m ő f ö l d h ö z , 
á l l a t á l l o m á n y h o z k a p c s o l ó d ó 
gazdálkodás) igényelhető támogatás. 

A tanyás térségekben élő és gazdálkodó magánszemélyek, 
őstermelők és egyéni vállalkozók 3 millió Ft támogatást 
igényelhetnek, melyhez ügyféltípustól függően 10-25% önerőt 
szükséges hozzátenni. 

Az igénylés feltétele—egyebek mellett—, hogy a pályázó lakóhelye 
vagy tartózkodási helye 2021. február 3-át megelőzően a 
fejlesztéssel érintett tanyán legyen. 

A forrás az alábbi tevékenységekre használható fel: 
- tanyai lakóépület részleges felújítására,  
- gazdálkodási célú épületek felújítására, 
építésére, 
- gazdálkodást segítő gépek, eszközök 
fejlesztésére, beszerzésére, 
- karám, kerítés létesítésére, felújítására, 
- növényi és/vagy állati szaporító anyag 
vásárlására, beszerzésére, 
- állatállomány kialakítására, bővítésére, 
- a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, 
élelmiszeripari és kézműipari termék eladásához szükséges 
feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére, 
- tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a 
biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, 
telepítésére. 

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és 
kitöltésére 2021. február 18-a, 08 óra 00 perctől, 
véglegesítésére 2021. február 25-e, 8 óra 00 perctől –
forráskimerülés esetének kivételével – 2021. március 4-e 23 óra 
59 percig van lehetőség.    

Bővebb információ és felvilágosítás a Herman Ottó Intézet 
Nonprofit Kft-től (HOI) kérhető a 06-1-362-8120 telefonszámon és/
vagy mtpi@hoi.hu e-mail címen. 
A pályázati felhívás a HOI honlapján érhető el. 

http://www.korosokvolgye.hu
https://tanya.hoi.hu/index_main1.php?id=&valid=&id2=&valid2=
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AKTUÁLIS 

 

FIGYELEM! 

A tájékoztató  

nem minősül  

pályázati kiírásnak! 

ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTÁCIÓKRA, KUTATÁSRA IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS A NÉPI 
ÉPÍTÉSZETI PROGRAMBAN 
 
Megjelent a Teleki László Alapítvány tájékoztatója a Népi Építészeti 
Program keretében igényelhető támogatásról, melynek célja a 
M a g y a r o r s z á g  t e r ü l e t é n  á l l ó  n é p i  é p í t é s z e t i 
emlékek veszélyelhárítását, állagmegóvását, valamint részleges vagy 
teljes helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, 
kutatások elkészítése.  

Kérelem csak olyan ingatlanok esetében fogadható be, amelyek a népi építészeti emlék, egyedi 
védelem alatt álló épített örökségi elem és a területi védelem kritériumoknak együttesen tesznek 
eleget. 

Támogatás igénybevételére az egyedi védelem alatt álló népi építészeti 
emlékek (magyar állampolgárságú) természetes és jogi személy 
tulajdonosai, vagyonkezelői, használói jogosultak.  
Az igényelhető forrás összege minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió 
Ft lehet, mértéke ügyféltípustól függően a felmerülő összköltség 
legfeljebb 50-80%-a. 

A kérelmeket 2021. március 16. 17:00 óráig lehet benyújtani a 
Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online 
felületen www.nepiprogram.hu. 

További információ: 
Telefon: +36 (1) 709 45 57 (kedden és csütörtökön 09:00 - 14:00 között) 

E-mail: kapcsolat@nepiprogram.hu 

PÁLYÁZAT MIKRO-ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉRE 

Február 18. (csütörtök) 9 órától nyújthatóak be pályázatok a hátrányos 
helyzetű településeken működő mikro-és kisvállalkozások fejlesztéseinek 
támogatását célzó, GINOP 1.2.9-20 kódszámú pályázati felhívásra. 

A felhívás keretében a  
 legalább egy teljes lezárt üzleti évvel és  

 legalább 1 fő foglalkoztatottal rendelkező,  

 nem mezőgazdasági mikro-és kisvállalkozások  

igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást  
 új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására,  
 telephely fejlesztésre és  
 egyéb kiegészítő tevékenységekre. 

A támogatás összege és mértéke ügyfél típusonként eltérő, 2-60 millió,  
Ft, ill. 70 – 100%. A forrás de minimis támogatásnak minősül. 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület akcióterületéről a 
Békésen, Csárdaszálláson, Kamuton, Mezőberényben, Muronyban és 
Tarhoson székhellyel és/vagy termelő telephellyel rendelkező 
vállalkozások pályázhatnak.  
 

A pályázati dokumentáció ITT érhető el, bővebb információ a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat  
06-1/896-0000 telefonszámán kérhető. 

http://www.nepiprogram.hu./
http://kapcsolat@nepiprogram.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1
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KONZULTÁCIÓ 

Az állatvédelmi 

online felmérés 

március 7-ig tart! 

FEBRUÁR VÉGÉIG MÉG VÉLEMÉNYEZHETŐ A „TÉRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE” C. 
PÁLYÁZAT TERVEZETE 

Ismét társadalmasításra bocsátjuk a „Térségi szálláshelyek fejlesztése” 
c. pályázati felhívás tervezetét.  Észrevételeiket, javaslataikat  
2021. február 28-ig a korosokvolgye@korosokvolgye.hu címre 
küldhetik meg! 

A tervezet a 2020-ban lezárult, azonos című pályázattal lényegében 
megegyezik, kisebb módosítások várhatóak. A legfontosabb, hogy 
engedély köteles építési beruházás esetén a jogerős engedélyt a 

korábbiaktól eltérően már a támogatási kérelemmel együtt szükséges benyújtani. 

A rövidesen megjelenő pályázat keretében a Körösök Völgye HACS tervezési területén székhellyel/
telephellyel, lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező mikro-vállalkozások, non-profit szervezetek, 
őstermelők és magánszemélyek 1—10 millió Ft összegű, 50-60%-os mértékű vissza nem térítendő 
támogatást igényelhetnek már működő szálláshelyek fejlesztésére és újak kialakítására.  

Támogatható tevékenységek:  

 külső-belső felújítás, átalakítás, téliesítés,  energetikai korszerűsítés 
 berendezések, bútorzat cseréje 
 külső infrastruktúra 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 

A felhívás tervezete ITT letölthető. 

TÁRSADALMI PÁRBESZÉDET INDÍTOTT AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM AZ ÁLLATVÉDELEMRŐL, 
ONLINE KÉRDŐÍV FORMÁJÁBAN VÁRJÁK A LAKOSSÁG VÉLEMÉNYÉT 

Nagy István agrárminiszter a NOÉ Állatotthonban jelentette be a 
kezdeményezést, a kérdésekre vasárnaptól egy hónapon át lehet válaszolni 
az allatvedelem.kormany.hu oldalon.  

Elmondta, minden rendelkezésre álló eszközzel törekszenek elősegíteni az 
állatok jólétének javítását és a felelős állattartás térnyerését a lakosság 
körében. A társadalmi párbeszéd célja, hogy biztosítsák az információcserét, a 
szorosabb együttműködést az ágazatot érintő jogszabályok előkészítésében, az 
átfogó programok és stratégiai dokumentumok megalkotásában.  

Már hosszú évek óta dolgozunk az állatok védelme érdekében; felléptünk az állatkínzás ellen:  

ma már az ezzel kapcsolatos bűncselekmények büntethetőségéről 
Magyarországon a törvények egyértelműek és európai viszonylatban is a 
szigorúbb szabályozások közé tartoznak, fejtette ki a miniszter. 

Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és 
végrehajtásáért felelős miniszteri biztos és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki 
megbízott elmondták, a felmérés 13 kérdést tartalmaz és két fő 
gondolati kör mentén épül fel: az első az állatvédelemhez kapcsolódó 
jogszabályi környezet, a második pedig a felelős állattartás helyzete.  

A témák egyaránt érintik a társállatok és a gazdasági haszonállatok 
helyzetét. A felelős állattartáshoz kapcsolódóan kíváncsiak a lakosság 
véleményére a civil szervezetek támogatási rendszerével, az oktatással, a 
kóbor állatok helyzetével, a bántalmazást elszenvedő haszonállatokkal 
kapcsolatban is. 

Forrás: kormany.hu 

https://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu881_VP6-19.2.1-54-9.1-20_sziAlliAshely_tervezet.pdf
https://allatvedelem.kormany.hu/
https://kormany.hu/hirek/egyetertesi-pontokat-keresunk-az-allatvedelemben-is
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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@korosokvolgye.hu 

Web: www.korosokvolgye.hu 

FOLYAMATOSAN JELENTKEZHETNEK A TERMELŐK A 

KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT C. DIGITÁLIS KIADVÁNYBA 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2015-ben elkészült és évente 
frissülő 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
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

