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A 2015-ben kiadott, évente
aktualizált KÖRÖS VÖLGYI
Kirakat
c.
kiadványba
folyamatosan várjuk az
akcióterületünkhöz tartozó
20 település élelmiszeripari
és kézműipari termékeit
előállítók jelentkezését, a
következő kategóriákban:














2022. MÁJUS

500
millió
forint
keretösszeggel
hirdetett
p á l y á z a t o t
a z
Agrárminisztérium a civil
állatvédő
szervezetek
részére,
a
támogatás
működési
költségekre,
ivartalanításra,
állategészségügyi
szolgáltatásra
és
férőhelybővítésre
fordítható.

Pályázat benyújtására olyan alapítványok vagy egyesületek
méhészeti
termékek, jogosultak, amelyek
gyógynövényekből készült  létesítő okirataiban az állatvédelem, mint cél és
termékek
tevékenység nevesítve van,
zöldségből, gyümölcsből
készült termékek (pl. ivólé,
lekvár,
aszalvány,
savanyúság stb.)
szeszes italok (pálinka, sör
stb.)
füstölt áruk (pl. kolbászok,
szalámik stb.)
tejtermékek (pl. sajtok)
olajok, sűrítmények
szárazáruk
száraztészta)

 2022. január 1-je előtt jogerősen Magyarországon
bejegyezett szervezetek és tevékenységüket is az
országban végzik,

 átláthatóak és köztartozásmentesek,
 amennyiben állatmenhelyet üzemeltetnek,

FELIR
azonosítóval rendelkeznek és a létesítmény 2022. január
1-jét megelőzően rendelkeznek működési engedéllyel.

Az elnyerhető forrás összege min. 500 ezer és max. 10
millió forint, a támogatás vissza nem térítendő,
(pl.
előfinanszírozású és 100 százalékos intenzitású.

kézműipari termékek (pl. A pályázatok előkészítésére elektronikus felületen,
t ext il áru ,
fam un k a, 2022. június 10-től, benyújtásukra 2022. június 20-tól lesz
kerámia stb.)
lehetőség, forráskimerülésig!

Bővebb információ és a A
teljes
pályázati
megjelenés
részletes információ itt érhető el.
feltételei ITT érhető el.
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dokumentáció

és

bővebb

FÜZESKERTI KIRÁNDULÁS
Május 16-án Békésszentandráson, a Füzeskerti
Apartmanház és Étteremben tartotta
kihelyezett Közgyűlését a Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Egyesület.
Az ilyenkor szokásos találkozó kiváló alkalmat
jelentett az üdülősor elmúlt évtizedben
megvalósult fejlesztéseinek „helyszíni szemléjére”
is, hiszen a területen több, az Egyesület által
koordinált
LEADER
Program
keretében
támogatott projekt is megvalósult, illetve áll
megvalósítás alatt.

www.
fuzeskertiapartmanhaz
.hu

Ezek közül Misúr Csaba házigazda vezetésével összesen 10 db, a
Misur Telecom Kft., a Füzesi Fragor Kft. és a FÜZES KERT Tenisz,
Turisztikai és Szabadidősport Egyesület nevéhez fűződő pályázat
eredményeit és előrehaladását tekinthettük meg.
A gyönyörű napsütésben megtett
sétánk során érintettük a 16
férőhelyes, nádfedeles, minden
kényelemmel
felszerelt
Misur
Vendégházat,
a
korszerű
teniszpályákat és a hangulatos
Körös parti plázst is, ahol nemcsak
kényelmes strandolásra, de sporteszközök
bérlésére is lett volna lehetőségünk.
A
kirándulást
a
F ü z e s k e r t i
Apartmanház wellness részlegében, majd az
Étteremben zártuk, ahol kiváló, a mai
nemzetközi íz és látványvilágnak megfelelő
háromfogásos vacsorával vártak Bennünket.

Ami a Közgyűlés hivatalos részét illeti; a Tagok elfogadták a
2021-es tárgyév mérlegbeszámolóját és közhasznúsági
jelentését, valamint a Felügyelő Bizottság tavalyi évi munkájáról
szóló beszámolót is.
Hévizi Róbertet újabb öt éves időtartamra megválasztották az
Egyesület I. alelnökének, a testülettől elköszönő Urkom Szilvia
helyére pedig Nacsa Adrienn került, egyhangú döntéssel. Szilvi
elmúlt 10 évben végzett vezetőségi munkáját Egyesületünk
logójával ellátott baba bodyval köszöntük meg, mivel hamarosan
anyai örömök elé néz.
A program képes beszámolója weboldalunk Galériájában érhető el.
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AKTUÁLIS
VÉLEMÉNYEZHETŐ A NEMZETI AKTÍV TURISZTIKAI STRATÉGIA
Egy évnyi előkészítés után elkészült a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia
tervezete, amely 2030-ig fogalmazza meg a terület céljait, fejlődési irányait
és az ezekhez szükséges intézkedéseket.
A Stratégia az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ honlapjáról
letölthető és a hazai aktív turizmus szereplői által véleményezhető.
A dokumentum hat túratípussal foglalkozik behatóan, ezek a gyalogos
természetjárás, kerékpáros turizmus, vízi turizmus, síturizmus, vitorlás
turizmus és lovas turizmus. Emellett szerepet kapnak a kisebb bázissal
rendelkező aktív turisztikai területek is.
A fejlesztési javaslatok a túratípusok szakértőivel folytatott partneri
egyeztetésekre, workshopokra, nemzetközi jó gyakorlatokra és kutatási
eredményekre támaszkodva kerültek megfogalmazásra.

Forrás:
https://aofk.hu/

A Stratégia elérési helye:
https://aofk.hu/wp-content/uploads/2021/04/aofk-nats-2030.pdf

A visszajelzéseket az alábbi űrlapon várják:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfKkeT6ZLThBIwBJf34x14SOB6r323LnNXzVTpNAjVYGyTBQg/viewform

Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ kiemelt célja, hogy az
ágazatot érintő fejlesztések valós igényeket kiszolgálva, egységes szakmai
elvek szerint, összehangoltan valósuljanak meg. Ebből kiindulva a
társaság tevékenységében markáns szerepet tölt be a stratégiai tervezés.

Jelenleg négy olyan stratégia készül, amely az aktív turizmus egészét vagy annak egyes túratípusait
érinti. Kidolgozás alatt van továbbá öt olyan stratégia (köztük a Körösök Völgye aktív turisztikai
stratégiája is!) melyek egy-egy térség aktív turisztikai fejlesztésére fókuszálnak.

SZARVASI AZ ÉV AGRÁREMBERE!
Az Év Agrárembere Díj azt a célt szolgálja, hogy olyan gazdálkodókat,
agrárszakembereket mutasson be a nyilvánosság előtt, akik a gazdaság és a társadalom
tartóoszlopai. Az Agrotrend Csoport a díjjal azokat a gazdálkodókat tünteti ki, akik
rendkívüli
teljesítményükkel,
ötletgazdagságukkal,
céltudatosságukkal,
elköteleződésükkel és kitartásukkal sokat tesznek a mezőgazdaságért; de a díj célja a
mezőgazdaságban tevékenykedők közéleti munkájának, társadalmi felelősségvállalásának, elismerése,
kiemelése az egész társadalom előtt.
Az Év Agárembere 2021 Díjat kertészet kategóriában Roszik Attila, a szarvasi MOROKO-FARM Kft.
ügyvezetője érdemelte ki, aki a nagydíj közönségszavazását is megnyerte! Ezúton is gratulálunk!
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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

4

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

