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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XII. ÉVFOLYAM  11. SZÁM 2021.  NOVEMBER 

F I G Y E L E M !  E - M A I L 

E L É R H E T Ő S É G Ü N K 

VÁLTOZOTT! 

Ezúton szeretnénk 

ismételten felhívni  

Ügyfeleink és az 

Érdeklődők figyelmét, 

hogy Egyesületünk e-

mail elérhetőségei 

megváltoztak! 

Az invitel.hu végződésű 

e - m a i l  f i ó k o k 

megszűntek,   kizárólag 

az alábbi elektronikus 

levélcímeken tudnak 

hozzánk fordulni: 

Iroda 
korosokvolgye@korosokvolgye.hu 

 

Virág Magdolna 
virag@korosokvolgye.hu 

 

Zsurzsucz Edina 
Klaudia 

zsurzsucz@korosokvolgye.hu 

Elérhetőségeinket 

weboldalunkon is 

megtalálják. 

MEGJELENT A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM VP6-6.4.1-21 KÓDSZÁMÚ, NEM 
MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJA—VIDÉKI TURIZMUS 
FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

A felhívás alapján akár  
100 millió Ft támogatás 
igényelhető már működő 
szálláshelyek fejlesztésére 
vagy újak kialakítására, 
valamint a szálláshelyekhez 
kapcsolódó kiegészítő 
turisztikai szolgáltatások 
fejlesztésére. 

Kérelem benyújtására azok a mezőgazdasági termelőnek 
minősülő mikro-vállalkozások (ide értve az őstermelőket is) 
jogosultak, akiknek éves árbevétele legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származik. 

A vissza nem térítendő támogatás az ún. vidéki térségekben 
érhető el, vagyis akcióterületünk 10 000 főnél magasabb 
lakosságszámú városai csak külterülettel jogosultak a 
programban való részvételre.  

A támogatási intenzitás a békéscsabai járáshoz tartozó 
településeken megvalósuló projektek esetében 50%, a békési, 
gyomaendrődi és szarvasi járás településein 60%. 

A kiemelt turisztikai térségekben tervezett fejlesztések 
(akcióterületünkön a Békéscsaba város külterületén megvalósuló 
projektek) és a falusi szálláshelyeket érintő beruházások az 
értékelés során előnyt élveznek. 

A forrás felhasználási lehetősége igen széles, építésre, energetikai 
korszerűsítésre, infrastruktúra fejlesztésre, eszközbeszerzésre, 
projektelőkészítési és projektmenedzsment költségekre egyaránt 
fordítható. 

A pályázati dokumentáció a Széchenyi Terv Plusz oldalán érhető 
el. 

A benyújtási időszak 2021. december 8-án indul, az első 
benyújtási szakaszhatár nap 2021. december 22. 

https://korosokvolgye.hu/El%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9g-m107
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-21-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-1
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LAKOSSÁGI CÉLÚ NAPELEMES PÁLYÁZAT 

 

Pályázatot  

2021. december 6-án 

8 órától  

lehet benyújtani! 

Támogatás igénylésére azok a nagykorú magánszemélyek jogosultak, 
akik   

 magyar adóazonosító jellel, valamint 

 a beruházással érintett ingatlanban legalább 2021. augusztus 30. 

napjától tulajdonnal rendelkeznek és 

 megfelelnek a jövedelmi előírásnak (az ingatlan összes tulajdonosának 

2020. évi jövedelemátlaga nem haladhatja meg a 4,85 millió Ft-ot, mely 
jövedelembe a nyugdíj is beleértendő). 

Egy személy csak egy ingatlan vonatkozásában nyújthat be igénylést, 
illetve egy ingatlan csak egy pályázat alapján részesülhet támogatásban.  

További információ: napelem.palyazat.gov.hu/ 

HIRDETMÉNY 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a mellékelt lista szerinti, 
feleslegessé nyilvánított eszközeit az alábbi feltételekkel értékesíti. 

1. Az eszközök kizárólag a jegyzékben meghatározott bruttó áron vásárolhatóak meg, alkura 
és/vagy licitálásra lehetőség nincs. 

2. Az eszközök megvásárlására az Egyesület 2021. november 25-én hatályos 
tagnyilvántartása szerinti rendes és pártoló tagok jogosultak. 

3. A vételi szándékot a vevő a hirdetmény 2. sz. mellékletét képező adásvételi szerződés 
hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt két eredeti példányának Egyesülethez történő 
eljuttatásával jelezheti. 

4. Az eszközök műszaki adatait, állapotát illetően további információ a munkaszervezet 
dolgozóitól kérhető a +36 20 501 0143-as vagy + 36 20 501 0154-es mobilszámokon vagy a 
korosokvolgye@korosokvolgye.hu e-mail címen. 

5. Az Egyesület Alapszabályának rendelkezései alapján az eszközök tényleges megvételére az 
Egyesület Közgyűlésének  2022 januári ülését követően lesz lehetőség, a számlák kiállítására 
ekkor kerül sor, illetve ekkor vehetőek majd át az eszközök.  

6. A Közgyűlésre a szerződéskötésre javasoltak listája az aláírt előszerződések 
munkaszervezethez történő beérkezésének időpontja szerinti sorrendben kerül 
összeállításra.  

7. A vételi szándékot jelző szerződések Egyesülethez történő beérkezésének végső határideje 
2022. január 7. napja. 

A HIRDETMÉNY teljes szövege, a részletes eszközlista és az adás-vételi szerződés 
nyomtatvány ITT érhető el. 

A nemrégiben megjelent, RRF-6.2.1 kódszámú, Lakossági 
napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek 
elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című 
pályázat keretében családi házak, használati megállapodással 
rendelkező osztatlan közös tulajdonban lévő ikerházak, sorházak 
és legfeljebb 6 lakásos társasházak, illetve szövetkezeti 
ingatlanok lakásainak energiahatékonysági fejlesztésére, 

konkrétan napelemes rendszerek létesítésére és fűtési rendszerek elektrifikálására igényelhető 
pályázati forrás.  

A vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás összege min. 500 eFt, max. 2,9 millió Ft vagy 
11,3 millió Ft lehet, a projekt műszaki tartalmától függően. A támogatás mértéke 100%!  

ESZKÖZLISTA: 

 Konica Minolta 

Bizhub 211 

mulitfunkcionális 

irodai gép  
(30.000,- Ft) 

 LUMIX DMC-FZ8 

fényképezőgép 

hordozó táskával 
(10.000,- Ft) 

 Sony projektor (VPL-

Ex5) (50.000,- Ft) 

 Sharp Ar-m 165 

nyomtató  
(25.000,- Ft) 

 JVC digitális kamera 

(GZ-HD5) és HAMA 

kameraállvány (együtt 

vásárolható meg) 
(40.000,- Ft) 

https://napelem.palyazat.gov.hu/
mailto:korosokvolgye@korosokvolgye.hu
https://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu925_Hirdetmeny_eszkozert_20211125.pdf
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LEADER PÁLYÁZAT— KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

Priorizált témák: 

 állatvédelem, 
 természeti-táji 

értékek, 
 épített, tárgyi és 

szellemi értékek 
 sport-és 

szabadidő 

A hivatalos pályázati dokumentáció a MAGYAR 
Államkincstár honlapjáról érhető el. 

Pályázati felhívás címe: Helyi fejlesztések támogatása 
Pályázat 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://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
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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 

 


