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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XII. ÉVFOLYAM  9. SZÁM 2021.  SZEPTEMBER 

JÖN! NEA 2022 

Október 4-én, ill. 18-án írják ki  
civil szervezetek számára a 
Nemzeti Együttműködési Alap 
(NEA) jövő évre vonatkozó 
országos pályázatait – jelentette 
be dr. Kecskés Péter 2021. 
szeptember 22-én a Békés Megyei 
Kormányhivatal, Civil Info – NEA 
2022 elnevezésű országos 
tájékoztató rendezvény békéscsabai 
állomásán.  

A főosztályvezető elmondta, az 
előző évekhez hasonlóan a 
működésre és a szakmai 
programokra az ún. összevont 
felhívás keretében együtt lehet majd 
pályázni, és továbbra is lehetőség 
lesz ún. egyszerűsített pályázat 
benyújtásra is.  

A tájékoztatón egyebek mellett 
elhangzott, a sokat bírált tartalék 
lista intézménye megszűntetésre 
került, valamint az összevont 
pályázatokon belül egy 250 ezer 
forintos „garantált” támogatás is 
elérhető lesz, ha a pályázat 
formailag megfelelő, de az értékelés 
során nem nyer.    

A pályázatok beadása a NIR-ben 
(Nemzetpolitikai Informatikai 
R e nds z er )  t ör t én ik ,  a 
felhívásokra 30-30 napig 
n y ú j t h a t ó a k  b e  a 
támogatásigénylések. 

A hamarosan megjelenő pályázati 
dokumentáció a jól ismert Civil 
Kormányzati Portálon lesz 
elérhető.  

OKTÓBERBEN ÚJ KÖZÖSSÉGI CÉLÚ LEADER PÁLYÁZATOT 
HIRDETÜNK 

Augusztusi kiadványunkban már hírt adtunk arról, hogy hamarosan új 
pályázati felhívást jelentetünk meg, mely alapján önkormányzatok 
és civil szervezetek elsősorban az alábbi témákban érintett 
fejlesztések megvalósítására igényelhetnek támogatást: 

 örökségvédelem (táji-természeti valamint épített, tárgyi és szellemi 
értékek megőrzése, bemutatása); 

 szemléletformálás (állatvédelem, közösségi szerepvállalás—
önkéntesség, társadalmi felelősség, környezet –és természetvédelem); 

 sport—és szabadidős létesítmények fejlesztése; 
 egyéb, a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható közösségi terek, 

közszolgáltatások fejlesztése, rendezvények szervezése. 

További részletek a 3. oldalon olvashatóak.  

10. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE A KÖRÖSÖK VÖLGYE 
VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

Szinte napra pontosan 10 éve, 2011. szeptember 11-én, 
a mezőberényi Polgármesteri Hivatal dísztermében 
alakult meg 41 helyi szereplő, önkormányzatok, civil 
sz erv ez etek, v állalkoz ások képv iselői  és 
mag ánsz emély ek egy b eh angz ó d öntésének 
köszönhetően a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Egyesület azzal a céllal, hogy a szűkebb-tágabb 
térségben már 2006 óta működő LEADER program és 
mozgalom folytonosságát biztosítsa. 

Egy évtizeddel később, 2021. szeptember 23-án, az 
immár 67 rendes és 3 pártoló tagot számláló Egyesület 
a — n e m  m e l l es l e g t öb b s z ör ö s L E A D E R 
kedvezményezett— mezőberényi Tópart Vendéglőben tartotta 
projektlátogatással és ünnepi köszöntéssel egybekötött Közgyűlését.  
Az ülésen a közösség eredményeinek összegzésekor egyebek mellett szóba 
került az is, hogy a LEADER programnak köszönhetően 10 év alatt 175 db 
projekt 2.076.735.198,- Ft támogatásban részesülhetett. Ehhez az Egyesületi 
tagoknak—más feladatok mellett—16 HBB ülést, 18 FEB ülést, 34 közgyűlést, 
46 elnökségi ülést és 60 pályázati és szakmai fórumot kellett előkészíteniük, 
lebonyolítaniuk és végigülniük. :)  

Az eseménydús és jó hangulatú ülésről rövid képes összefoglalónk a 2. 
oldalon olvasható.   

https://civil.info.hu/nea/kezdolap/bemutatkozas/index.html
https://civil.info.hu/nea/kezdolap/bemutatkozas/index.html
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ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS 

 

A programról 

készült képes 

beszámoló 

weboldalunk 

Galériájában 

tekinthető meg 

A Közgyűlésnek helyet adó Tópart Vendéglő és Panzió kiváló 
választás volt megvalósult jó gyakorlatok bemutatására, hiszen 
jelenleg is építés alatt álló kertjében a CLLD program keretében 
került kialakításra egy szabadidő park, de két korábbi LEADER 
beruházást is szemügyre vehettünk.  

A Panzió emeletén a Mezőberényt alapító 3 nemzetiség (magyarok, 
szlovákok, németek) tiszteletére 2006-ban került kialakításra egy 
nemzetiségi bemutatóterem a kultúrák saját színvilágának, 
motívumainak és jellegzetes tárgyainak, bútorainak felhasználásával, 
valamint több ún. nemzetiségi szoba is, melyek egyediségük miatt 

kifejezetten kedvelt szobatípusai a szálláshely vendégeinek.  
2012-ben hiánypótló beruházásként az étterem LEADER pályázatból 70 fős fedett 
terasszal bővült,  2013-ban viszont a streetball pályát teljes egészében önerőből 
valósították meg, mivel formai hiba miatt ezt a pályázatot sajnos nem tudtuk 
támogatni.  

ÚJ TISZTSÉGVISELŐKET VÁLASZTOTTUNK 

Mivel az Egyesület szerveinek tisztségviselőit az alapszabályban foglaltaknak megfelelően a tagok öt évre 
választják meg, a 10 éves évforduló egyben tisztújítást és részben búcsút is jelentett.  

A teljes Felügyelő Bizottság „megújult”, abban az értelemben legalábbis, hogy a mandátumok lejártával új 
választás keretében kapott ismét megbízást a bizottság korábbi négy tagja, Kovács Ildikó, Baráth Lajos, Brlás 
János és Kürti Sándor, hozzájuk újoncként Závogyán Judit csatlakozik. Sonkolyné Szekerczés Margit, aki a 
megalakulás óta nem csupán tagja, de elnöke volt a Bizottságnak, megköszönte a tagok eddigi bizalmát, „más és 
friss szemmel látó” aktív tagnak adta át a feladatot.  

A leköszönö FEB elnök 10 éve végzett önkéntes munkáját az Egyesület nevében Molnárné dr. 
Tarkovács Márta elnök köszönte meg egy jelképes ajándékkal. Az elnök hasonlóképpen méltatta a két 
ciklus után nyugdíjba vonuló Varga János elnökségi tag munkáját is. Helyére a tagság Szabó Norbert 
egyéni vállalkozót választotta a vezetőségbe dr. Szántosi Antalné, dr. Forján Mihály, Sós Imre és Toldi 
Balázs mellett, akik újabb öt évre kaptak megbízást az elnökségi feladatok ellátására. 

A Közgyűlés hivatalos napirendjeinek végeztével, de még az ünnepi vacsora előtt a munkaszervezet 
rövid képes összefoglalóban mutatta meg, melyek voltak az elmúlt 10 év legkiemelkedőbb 
eredményei, de a prezentációba néhány nevettető és elgondolkodtató fotó/adat is belekerült.  

A vacsorára szóló meghívást elfogadta szervezetünk korábbi, ezidáig leghosszabb 
ideig hivatalban lévő elnöke, Hodálik Pál is. Az Egyesület vezetését hat és fél évig 
ellátó elnök köszöntőjében néhány, számára örökké emlékezetes momentumot 
elevenített fel, de mindenekelőtt hangsúlyozta örömét, hogy a közösség valóban 
szakmai elveken nyugvó és eredményes munkát végzett az elmúlt évtizedben. 

Amint az egy születésnapkor illik, az este a torta felvágásával zárult.   

MEZŐBERÉNNYEL ISMERKEDTÜNK 

A Közgyűlést színesítő szakmai program keretében mezőberényi fejlesztési tervekkel és konkrét 
projektekkel találkoztak az Egyesület tagjai. Czapp Zsuzsa, a TOP CLLD program keretében 2016-ban 
megalakult Mezőberényi Helyi Közösség munkaszervezet-vezetője az idén szeptember végén záruló 
program eredményeit és tapasztalatait foglalta össze.  

Előadásának apropója az volt, hogy míg 2013-ig Mezőberény részt vehetett a LEADER programban (és e 
lehetőséggel élve 7 év alatt 11 db helyi projekt 235 millió Ft támogatást nyert), 2014-től már csak 
külterületével jogosult a fejlesztési program forrásaira. A 10 000 főnél magasabb lakosságszámú települések 
számára azonban néhány évvel később, a Területfejlesztési Operatív Programban (TOP), kísérleti jelleggel elindították a 
CLLD programot (Community LED Local Development, szó szerinti fordításban: közösségvezérelt helyi fejlesztés) mely a 
vidékfejlesztési tematikájú LEADER alapelveire építkezik (alulról szerveződés, helyi tervezés és döntés, integráció stb.).  

A Nyitott Terek címet viselő fejlesztési terv kapcsán elhangzott, 250 millió Ft fejlesztési és működési forrásból 
17 helyi szervezet összesen mintegy 2600m2 közösségi tér kialakítását és 90! db, számtalan témájú, a 
legkisebb és legnagyobb városi lakóknak egyaránt szóló program lebonyolítását valósította meg.  

https://korosokvolgye.hu/index.php?page=kepgaleria&tar_id=1151
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LEADER PÁLYÁZAT— KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

A benyújtási  

időszak    

októberben 

kezdődik! 

A pályázati dokumentáció tervezete weboldalunk 
„Letöltések” menüpontjából érhető el. 

Pályázati felhívás tervezet címe: Helyi fejlesztések támogatása 
Pályázat tervezet kódszáma: VP6-19.2.1-54-11-21 

 
A pályázat célja: az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való 
hozzáférés javításával a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, a települési 
önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, a 
társadalmi aktivitás erősítése. 

A pályázat induló keretösszege 40 millió Ft, az igényelhető támogatás minimum 1 millió, max. 8 
millió Ft, a támogatási intenzitás a teljes akcióterületen egységesen 95%. 

Pályázat benyújtására önkormányzatok és civil szervezetek jogosultak.  

A pályázati célnak megfelelően megvalósítható tevékenységek: 

 épületek, építmények energetikai hatékonyságát nem célzó 
felújítása, bővítése, korszerűsítése; 

 épületek, építmények energetikai hatékonyság céljából történő 
felújítása, korszerűsítése; 

 eszközök, gépek beszerzése;  
 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása;  
 rendezvényszervezés; 
 kisléptékű infrastruktúra fejlesztés;  
 immateriális javak beszerzése;  
 marketing tevékenység;  
 egyéb járulékos tevékenységek (projektelőkészítés, 

projektmenedzsment); 
 kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.  

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
 
KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT 
SZEMPONTOK: 

 a projekt megvalósításának helye; 
 a pályázó részesült-e korábban 

LEADER támogatásban;  
 a pályázó hozzájárulása a HACS 

munkájához; 
 a pályázó kommunikációs 

tevékenysége. 

EGYESÜLET ÁLTAL MEGHATÁROZOTT 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 

 a pályázó és tevékenysége 
bemutatása; 

 a projekt célja és tartalma, 
komplexitása; 

 a fejlesztés hozzájárulása a 
település fejlődéséhez; 

 partnerség; 
 a projekt keretében megvalósuló 

rendezvények hozzáadott értéke;  
 a projekt fenntarthatósága. 

MŰSZAKI—SZAKMAI ELVÁRÁSOK 

 építészeti—műszaki tervdokumentáció vagy technológiai leírás és 
helyszínrajz csatolása minden építési típusú beruházás esetén 
szükséges; 

 amennyiben az építés nem engedélyköteles, az erről szóló igazolást 
tervezői névjegyzékben szereplő tervező is kiállíthatja;  

 építés esetén műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló 
vezetése kötelező; 

 energetikai korszerűsítés, megújuló energiára épülő technológia 
fejlesztés esetén energetikai számításokat tartalmazó dokumentáció 
szükséges; 

 építési beruházás esetén a költségek tekintetében az Építési 
Normagyűjtemény referenciaárai alkalmazandók; 

 amennyiben a referenciaár valamely költség esetében nem állapítható 
meg, 3 árajánlat csatolandó és a teljes ajánlatkérési/ajánlattételi 
folyamat dokumentálandó; 

 a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre; 
 releváns esetekben a projekt fenntartási időszak 5 év; 
 a projekt megvalósítási helye a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Egyesület akcióterületéhez tartozó 20 településen lehet (Békés, 
Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény és Szarvas városok esetében a 
fizikai megvalósítás helye csak külterület lehet).  

https://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu915_Helyi_fejlesztiUsek_tiAmogatiAsa_felhi_viAs_tervezet_20210828_honlapra.pdf
https://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu915_Helyi_fejlesztiUsek_tiAmogatiAsa_felhi_viAs_tervezet_20210828_honlapra.pdf
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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 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

https://www.csabaikolbaszfesztival.hu/
https://omek.amc.hu/

