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NYILVÁNOS A MAGYAR KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA
STRATÉGIAI TERV

Kedves Olvasó!
Egyesületünk továbbra is
jogosult a magánszemélyek
személyi
jövedelemadója
1%-os
felajánlásainak
fogadására,
ezért
arra
kérjük, ha elégedett az
általunk végzett tanácsadó,
közösség
–és
program
szervező
munkával,
és
szeretné, ha az elmúlt
évekhez hasonlóan továbbra
is elérhetőek lennénk a
térség szereplői számára,
adója 1%-val támogasson
bennünket.
Adószámunk: 18284517-1-04
A
befolyt
összeget
Alapszabályunk
szerinti
közhasznú céljaink - így
különösen
a
terület-és
vidékfejlesztés
segítése,
kulturális örökség megóvása,
valamint természetvédelemelérésére fordítjuk.
Tevékenységünkről bővebb
információ a
www.korosokvolgye.hu
címen elérhető
weboldalunkon található.

A következő hónapokban
kétoldalú
tárgyalások
zajlanak
a
dokumentum
végleges
tartalmáról.
A
hivatalos
bizottsági
jóváhagyást kihirdető uniós
határozat 2022 második
félévében jelenhet meg – adott tájékoztatást az
Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért
felelős államtitkára.
Feldman Zsolt elmondta: a dokumentumot szakmai
szervezetek és műhelyek, civil szervezetek bevonásával, a
magyar érdekek mentén alkotta meg a szaktárca, két és
fél éves előkészítést követően. Úgy állították össze, hogy
annak segítségével a magyar vidék és agrárium
kihasználhassa gazdasági lehetőségeit, a magyarok
biztonságos élelmiszerellátása mellett magasabb szintű
életszínvonalat, megélhetést, anyagi- és létbiztonságot
teremtsen
a
mezőgazdaságban,
az
élelmiszerelőállításban és a kapcsolódó gazdasági ágazatokban
dolgozóknak.
Az elkövetkező hónapokban - többek között a Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
és
tagszervezetei
közreműködésével - széles körű tájékoztatást nyújtunk
majd az új KAP 2023-as előkészítéseként – fogalmazott
Feldman Zsolt. (Térségünkben 2022. április 27-én,
Szarvason
kerül
sor
tájékoztatóra,
lásd
Programajánlónkat!)
A KAP Stratégiai Tervének tartalma IDE kattintva tölthető
le.
A dokumentum 34 oldalas kivonata ITT érhető el.
(Forrás: AM Sajtóiroda)
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FOLYAMATOSAN JELENTKEZHETNEK A TERMELŐK A
KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT C. DIGITÁLIS KIADVÁNYBA
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2015-ben elkészült
és évente 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
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MAGYAR FALU VÁLLALKOZÁS-ÚJRAINDÍTÁSI PROGRAM
A „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” című, GINOP Plusz1.2.2-22 kódszámú felhívás keretében a mezőgazdasági termelőnek
nem minősülő, mikrovállalkozás méretű, egyszeres könyvvitelt vezető
gazdálkodók, egyéni vállalkozók és kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók valamint egyéni cégek igényelhetnek 2-10
millió Ft vissza nem térítendő támogatást, 70%-os támogatási
intenzitás mellett.
Fejlesztések 5000 fő alatti lakosságszámú településeken, ill. az ún. szabad
vállalkozási zónák településein valósíthatóak meg, a Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területéről Szarvas, Gyomaendrőd
és Békéscsaba városok kivételével minden település jogosult térségnek
minősül.
A forrás új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítására, ingatlan beruházásra, információs technológiafejlesztésre és a projektmegvalósítási költségekre fordítható.
Figyelem!
Növénytermesztés,
állattenyésztés,
élelmiszergyártás,
szálláshely fejlesztés nem támogatható (egyebek mellett).
A támogatási kérelmeket forráskimerülésig, de legfeljebb
2022. március 31-ig lehet benyújtani!
(Ha a benyújtott támogatási kérelmekben igényelt támogatások összege
eléri a keretösszeg 130%-át, a felhívás felfüggesztésre kerül.)

2022. március 18-án
a forráigény elérte
a keretösszeg
80%-át!

A pályázati dokumentáció a Széchenyi Terv Plusz oldalon érhető el.

PÁLYÁZAT LOVAS LÉTESÍTMÉNYEKRE
Várhatóan márciusban jelenik meg ötmilliárd forint keretösszeggel egy új, lovas létesítmények
fejlesztésére irányuló felhívás - jelentette be az agrárminiszter februári szerencsi
sajtótájékoztatóján.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió forint lehet, a cél fedett
lovardák kialakítása, bővítése és felújítása. Ehhez kapcsolódóan lehetőség lesz többek között a
kapcsolódó kiszolgáló egységek, szociális helyiségek kialakítására is - mondta Nagy István.
A fedett lovardák lehetővé teszik az évszaktól és időjárási viszonyoktól független lovas tevékenység
és oktatás végzését, növelve annak vonzerejét a fiatal és idősebb generációk számára - tette hozzá.
A pályázaton vidéken (10 000 fő lakosságszám alatti településen vagy ún. tanyás térségben) élő
magánszemélyek, őstermelők, vidéken működő mikrovállalkozások pályázhatnak majd induló vagy
már működő lovas tevékenységeikhez kapcsolódóan - közölte a politikus.
Fontos feltétel, hogy a támogatási kérelem benyújtására csak az
jogosult, aki igazolni tudja, hogy a pályázat benyújtását megelőző 24
hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs
Rendszerben jegyzett adatok alapján legalább két ló tulajdonosa volt
- mondta Nagy István.
(Forrás: AM Sajtóiroda)

A felhívás tervezete ITT elérhető.

3

PROGRAMAJÁNLÓ

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:

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

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

