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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XIII. ÉVFOLYAM  8. SZÁM 2022.  SZEPTEMBER 

JÖN! NEA 2023 

Október 3-án, ill. 17-én nyitják 
meg civil szervezetek számára a 
Nemzeti Együttműködési Alap 
(NEA) jövő évre vonatkozó 
országos pályázatait – jelentette 
be dr. Kecskés Péter 2022. 
szeptember 21-én a Békés Megyei 
Kormányhivatal, Civil Info – NEA 
2023 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, az egyszerűsített 
pályázati  konstrukció a 
korábbiaktól eltérően 7 millió Ft 
mérlegfőösszegig választható (eddig 
5 millió Ft volt a limit), valamint az 
ún. jogosultság alapú pályázatok 
elszámolási eljárását jelentősen 
könnyítették.    

A pályázatok beadása a NIR-ben 
(Nemzetpolitikai Informatikai 
R e n d s z e r )  t ö r t é n i k ,  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 ÚJRANYÍLIK A „HELYI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” c. 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSUNK 

A VP6-19.2.1-54-11-21 kódszámú kiírás alapján 
önkormányzatok és civil szervezetek elsősorban 
az alábbi témákban érintett fejlesztések 
megvalósítására igényelhetnek max. 8 millió Ft 
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. 

A pályázati célnak (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) 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. 

 
P á l y á z a t o k  b e a d á s á r a  e l e k t r o n i k u s a n ,  
2022. november 30-ig lesz lehetőség, az első szakasz 
határ nap 2022. október 14. 

A hivatalos pályázati dokumentáció a MAGYAR 
Államkincstár honlapjáról érhető el. 

https://civil.info.hu/nea/kezdolap/bemutatkozas/index.html
https://civil.info.hu/nea/kezdolap/bemutatkozas/index.html
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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FOLYAMATOSAN JELENTKEZHETNEK A TERMELŐK A  

KÖRÖS VÖLGYI KIRAKAT C. DIGITÁLIS KIADVÁNYBA 

 

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.) 

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:  

 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
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
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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN AKTUÁLIS 

A pályázati 

dokumentáció 

 ITT  

érhető el.  

TANYAI LAKÓÉPÜLETEK FEJLESZTÉSÉRE 2023. JÚNIUS 5-IG 
NYÚJTHATÓ BE TÁMOGATÁSI KÉRELEM 

A VP6-7.2.1.4-17 kódszámú, Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 
vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztése c. pályázati felhívás 
napokban megjelent módosítása értelmében támogatási kérelmek benyújtására 
újabb 7 szakaszban, 2023. június 5-ig lesz lehetőség. A következő szakasz 
határ nap 2022. november 12. 

A pályázat keretében a legalább 12 hónapja tanyán élő (állandó lakóhelyük 
vagy tartózkodási helyük alapján)  magánszemélyek 95%-os támogatási  

intenzitás mellett, akár 6,2 millió Ft támogatást igényelhetnek 
kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítására. 

A forrás az alábbi célokra használható fel: 

 szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer 
kiépítése (beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést);  

 ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése (kútfúrás; vízbeszerző, 
vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és 
felépítményei, törpe-vízmű);  

 szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése 
(egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel 
ellátott oldómedencés létesítménnyel).  

MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSÉRE IGÉNYELHETŐ 
TÁMOGATÁS 

Szeptember 12-én jelent meg a VP2-6.3.1-20 kódszámú, 
„Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” c. pályázati 
felhívás módosításáról szóló közlemény.  

A módosítás alapján a támogatási kérelem benyújtásának 
határideje és módja című pont egy új szakasszal került 
kiegészítésre, így pályázatok benyújtására a hetedik 
szakasz keretében, 2022. november 17. – 2022. 
november 30. között nyílik lehetőség. 

Támogatási kérelmet főállású őstermelő, vagy mikro-vállalkozásnak és mezőgazdasági 
termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet nyújthat be, 
amennyiben a kérelem benyújtását megelőzően legalább 12 hónappal jogosult területen 
működött és üzemmérete eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ 
értéket. 

Az igényelhető átalány jellegű támogatás összege 15 000 euronak megfelelő forint összeg, 5 
éves időtartamra. 

A részletes pályázati dokumentáció a következő linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-
631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1#
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1#
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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://garabonciasnapok.hu/
https://www.csabaikolbaszfesztival.hu/

