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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

XIII. ÉVFOLYAM  10. SZÁM 2022.  NOVEMBER 

NOVEMBER 30-IG 
NYITOTT A „HELYI 
F E J L E S Z T É S E K 
TÁMOGATÁSA” C. 
FELHÍVÁSUNK 
 
A  V P 6 - 1 9 . 2 . 1 - 5 4 - 1 1 - 2 1 
kódszámú, Helyi fejlesztések 
támogatása c. pályázati kiírás 
alapján önkormányzatok és civil 
szervezetek elsősorban az alábbi 
témákban érintett fejlesztésekre  
igényelhetnek max. 8 millió Ft 
támogatást, 95%-os intenzitás 
mellett: 

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

b )  s z e m l é l e t f o r m á l á s 
(ál latvédelem, közösségi 
szerepvállalás—önkéntesség, 
társadalmi felelősség, környezet –
és természetvédelem); 

c) sport—és szabadidős 
létesítmények fejlesztése; 

d) egyéb, a fenti kategóriák 
egyikébe sem sorolható közösségi 
terek,  közszolgá ltatások 
fejlesztése, rendezvények 
szervezése.  

A támogatás megkezdett projekthez 
nem igényelhető, a projekt 
megkezdése a kérelem benyújtását 
követő naptól lehetséges, saját 
felelősségre. 

A megvalósításra legfeljebb 24 
hónap áll rendelkezésre. 

A kérelmeket elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül lehet 
benyújtani. 

A pályázati dokumentáció a Magyar 
Államkincstár weboldaláról tölthető 
le. 

DECEMBER 13-IG VÁRJUK A VÁLLALKOZÁSOK  PROJEKTTERVEIT! 

Egyesületünk 2023 elején új pályázati felhívást tervez 
megjelentetni, kifejezetten a vállalkozói szféra beruházásainak 
támogatása céljából.  

A felhívás meghirdetését, valamint a szükséges keretösszeget 
abban az esetben tudjuk biztosítani, ha erre irányuló 
kérelmünket a VP Irányító Hatósága (Agrárminisztérium) 
jóváhagyja. Forrásigényünket tényleges és megalapozott fejlesztési 
tervekkel szükséges alátámasztanunk, ezért a mai nappal projekt 
gyűjtést indítunk.  

FIGYELEM! A projektterv adatlap benyújtása a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelenthet, de nem garantálja a támogatás elnyerését, illetve 
nem feltétele annak! 

További részletek a felhívás 2. és 3. oldalán. 

ELFOGADTA MAGYARORSZÁG KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁHOZ (KAP) 
KAPCSOLÓDÓ STRATÉGIAI TERVÉT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG  

A döntés apropóján tartott sajtótájékoztatón Nagy István agrárminiszter 
egyebek mellett elmondta, a 2027-ig tartó időszakban Magyarországnak 
járó uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról kedvező 
megállapodás született. Az Európai Bizottság a korábbiaknál 
fontosabbnak tekintette a fenntarthatóságot az új agrárpolitika 
kialakításában, míg Magyarország az élelmezésbiztonságot és a vidék 
megerősítését is lényegesnek tartja. A kormány tehát arra törekedett, 
hogy egyensúlyba kerüljenek a környezeti és versenyképességi 
szempontok - fogalmazott a miniszter.  

Az uniós források a kiemelkedő arányú költségvetési hozzájárulással 
együtt minden eddiginél nagyobb segítséget jelentenek a vidékfejlesztés, 
a gazdálkodók és élelmiszer-feldolgozók számára - mondta Nagy István. 
A KAP stratégiai terv 2485 milliárd forint közvetlen ágazati 
agrártámogatás, valamint 2891 milliárd forint vidékfejlesztési forrás 
felhasználási feltételeit tartalmazza. 

Az új támogatási rendszer végrehajtásához szükséges intézményi, 
végrehajtási, informatikai felkészülés már elkezdődött, a források 
hatékony felhasználása minden érintettet tervezésre, átgondolásra 
késztet - mondta az agrárminiszter. 

Feldman Zsolt, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár  
kiemelte, hogy a vidékfejlesztési források több mint fele, csaknem 1500 
milliárd forint gazdaságfejlesztést, több mint 1000 milliárd forint 
fenntarthatósági célokat finanszíroz majd.  

Forrás: kormany.hu 
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PROJEKTTERV GYŰJTÉS 

 

A projektterv 

 adatlap 

ITT 

érhető el. 

 egy potenciális pályázó egy darab, tényleges és megalapozott fejlesztési 
projektet (nem ötletet!) bemutató adatlapot nyújthat be; 

 tekintettel arra, hogy a keretösszeg egyelőre nem ismert, az egy projektre 
igényelhető támogatási összegek sem azok, de legalább 1 millió Ft és 
legfeljebb 7 millió Ft támogatás igényelhető; 

 önállóan támogatható tevékenységként alapesetben csak eszközbeszerzés és 
beépített eszközhöz kapcsolódó építés szerepelhet a projektben! 

 az egyéb építési tevékenységek (pályázati felhívás tervezet 3.1.1.2. pont a, c 
és részben b pontja) támogathatóságáról előzetes egyeztetés szükséges; 

 megkezdett projekt nem támogatható, a projekt megkezdése saját 
felelősségre leghamarabb a pályázat benyújtását követő napon lehetséges 
(ideális esetben a felhívás megjelenése, ill. a benyújtási időszak megnyitása 
2023 február - márciusban várható); 

 a pályázat megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre; 

 elsődleges mezőgazdasági termelői tevékenység fejlesztése nem 
támogatható; 

 az értékelés során preferált témák/ágazatok sorrendje:  

 helyi élelmiszeripari és kézműipari termékek előállítása és 
 értékesítése; 

 szolgáltatások – a nem támogatható tevékenységek és a turisztikai 
 szolgáltatások kivételével; 

 termék előállítás – az élelmiszeripari és kézműipari termékek 
 kivételével; 

 turisztikai szolgáltatások; 
 egyéb, a felhívás alapján támogatható, de a fenti témakörökbe/

 ágazatokba nem sorolható fejlesztések. 

 pályázat benyújtására jogosultak mikro-vállalkozás méretig a GFO 113, 117, 
121, 129, 228, 231, 232, 233, 572, 576 besorolású vállalkozások, valamint mg
-i őstermelők, családi mezőgazdasági társaságok, adószámmal rendelkező 
magánszemélyek és adószámmal nem rendelkező, de a projekt megkezdéséig 
vállalkozóvá váló magánszemélyek; 

 a pályázat benyújtásának feltétele továbbá, hogy a kérelmező az Egyesület 
akcióterületén székhellyel/telephellyel/lakóhellyel stb. rendelkezzen, ill. 
hogy a projekt megvalósítási helye ún. jogosult területen legyen (Békés, 
Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény, Szarvas esetében külterületen, 
Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi, Csorvás, Gerendás, Hunya, 
Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Murony, Örménykút, Telekgerendás, 
Tarhos esetében bel-és/vagy külterületen). 

FELHÍVJUK A FIGYELMET, 
HOGY JELENLEG A 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
E L Ő K É S Z Í T É S É N 
D O L GOZ UN K,  ME LY 
LEGJOBB SZÁNDÉKUNK 
SZERINT, DE NEM 
GARANTÁLTAN, 2023 
ELEJÉN VÁLHAT A HELYI 
SZEREPLŐK SZÁMÁRA 
TÉNYLEGES FEJLESZTÉSI 
LEHETŐSÉGGÉ! 

 
Kérdéseikkel Egyesületünk 
munkaszervezeti irodáját 

kereshetik a  

korosokvolgye@korosokvolgye.hu 

e-mail címen, a  

+36 20 501 0143 
mobilszámon vagy  

előzetesen egyeztetett 
időpontban személyesen. 

  

A kitöltött, aláírt projektterv adatlapokat 2022. december 13-ig történő beérkezéssel a 
következők szerint juttathatják el irodánkhoz: 

 e-mail-ben a korosokvolgye@korosokvolgye.hu címre; 

 postai úton az 5600 Békéscsaba, Pf. 142. címre; 

 személyesen az 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. szám alatti 
munkaszervezeti irodába, vagy a Korzó Irodaház bejáratánál található 
postaládánkba. 

Az adatlap kitöltése során a mellékelt pályázati felhívás tervezetben leírtakon túl, ill. azokkal 

ellentétben, kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat is: 

https://korosokvolgye.hu/Let%C3%B6lt%C3%A9sek-m106
mailto:korosokvolgye@korosokvolgye.hu
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LEADER PÁLYÁZAT TERVEZET— VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS 

A felhívás tervezet 

teljes szövege  

ITT  

letölthető. 

Pályázati felhívás tervezet címe: Helyi fejlesztések támogatása 
Pályázat tervezet kódszáma: VP6-19.2.1-54-12-23 

 
A pályázat célja: a vidéki térségekre jellemző az alacsonyabb vállalkozói aktivitás, a 
tőkehiány, valamint az abból adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális 
ellátottság. A nagyobb volumennel bíró vállalkozások fejlesztési lehetőségei szélesebbek a 
mikrovállalkozásokénál, azok létrehozására és támogatására kevesebb forrás jut.  

További fő cél a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci 
pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi 
gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak létrehozása.  

A pályázati célnak megfelelően megvalósítható tevékenységek: 

 eszközök, gépek beszerzése; 
 eszközök, gépek telepítéséhez kapcsolódó építés; 
 épületek, építmények energetikai hatékonyság céljából történő, 

eszköz-és gépbeszerzéssel megvalósítható felújítása, 
korszerűsítése; 

 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák eszköz és 
gépbeszerzéssel megvalósítható kialakítása; 

 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 gazdasági, környezeti és 
társadalmi fenntarthatósága. 

MŰSZAKI—SZAKMAI ELVÁRÁSOK 

 a megvalósításra 12 hónap áll rendelkezésre; 
 a fenntartási időszak 3 év; 
 amennyiben a referenciaár valamely költség esetében nem 

állapítható meg, 3 árajánlat csatolandó és a teljes 
ajánlatkérési/ajánlattételi folyamat dokumentálandó; 

 a támogatási intenzitás 60%, munkahely teremtés vállalása 
esetén + 15% 

 az önfoglalkoztatás munkahelyteremtésnek számít; 
 energetikai korszerűsítés, megújuló energiára épülő 

technológia fejlesztés esetén energetikai számításokat 
tartalmazó dokumentáció szükséges; 

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

 építés esetén a költségek tekintetében az Építési 
Normagyűjtemény (ÉNGY) referenciaárai alkalmazandók; 

 építészeti—műszaki tervdokumentáció vagy technológiai 
leírás és helyszínrajz csatolása minden építési típusú 
beruházás (eszköz és gép beépítés) esetén szükséges; 

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

https://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu957_VP61921541223_felhivastervezet_202211.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 

 


