
PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE LEÍRÁS 
A PROJEKT TELJES 

KÖLTSÉGE 
MEGVALÓSULÁS 

HELYSZÍNE 

2008-TU-DAL-3-08-04-16 

„Tematikus turisztikai 
útvonalak a Körösök 
Völgyében” 

A térség 9 települése 
együttműködve marketingeszközök 
elkészítésével segítette a természeti 
értékekre alapozott turisztikai 
kínálat promócióját. Honlap készült 
(www.korosok.hu), nagyméretű 
információs táblák segítik a 
turistákat a túraútvonalak 
kiválasztásában, 20.000 példányban 
térképes kiadvány készült 4 nyelven. 

3.500.000,-Ft 

Békés, Békéscsaba, 
Békésszentandrás, 
Gyomaendrőd, Gyula, 
Köröstarcsa, 
Kunszentmárton, Sarkad, 
Szarvas 

B-2006-AVOP-3.5.2-
0000105/7.08 

„ A Körösvölgy Hálója” 

A hálózatépítés alapja egy 
polcrendszer kialakítása, mely 
minden együttműködő turisztikai 
szolgáltató székhelyén elhelyezésre 
kerül. A kihelyezésre kerülő polc két 
részből áll. A felső részen 32 db 
akasztó kap helyet, melyek az 
együttműködő partnerek 
cégismertető kártyáinak praktikus 
elhelyezésére szolgál. Az alsó rész 10 
db összehajtott prospektus 
kihelyezésére alkalmas polcok 
alkotják. 

2.089.152,-Ft Körösök Völgye 

B-2006-AVOP-3.5.2-
0000104/7.08 

„Digitális bemutató az 
Akciócsoport fejlődéséért” 

A Körösök Völgye Akciócsoport 
településeinek személyes 
meglátogatása, a helyi értékek 
megismertetése, feltárása, 
vonzerőleltár elkészítése. Majd ezek 
alapján egy ismeretterjesztő film 
elkészítése. Az elkészített film 
sokszorosításra és terjesztésre kerül. 
Ezeken kívül a projektben szereplő 
bérelt technikák segítségével 
(videokamera, vetítővászon, 
projektor, hangtechnika) bemutatók 
szervezése az Akciócsoport területén 
élő, a program iránt érdeklődők 
számára. 

1.928.344,-Ft Körösök Völgye 

B-2006-AVOP-3.5.2-
0000106/7.08 

„A Háló Hálója” 

A Körösök Völgye Akciócsoport 
hatékony együttműködésének 
alapfeltétele a hálózatépítés. Az 
Akciócsoportok területén egymástól 
függetlenül működő vállalkozásokat, 
vendéglátókat, kulturális, sport, és 
szabadidős programokat kínáló 
szervezeteket, klubokat a projekt 
keretében felkutatjuk, 
rendszerezzük. Cél, hogy egymásra 
építhető programok együttes 
promótálása létrejöjjön. Az 
összegyűjtött adatok feldolgozása 
után fókuszcsoportos 
megbeszéléseken ismertetjük az 
eredményeket és egyeztetjük a 
hálózat kialakításának lehetőségeit, 
feltételeit. Összehangoljuk egymás 

2.215.572,-Ft Körösök Völgye 



termékeit, a gasztronómiai értékek 
népszerűsítésére tematikus 
útvonalat jelölünk ki „Színek és Ízek 
Útja” néven. Szakmai látogatást 
szervezünk a hasonló hálózatot már 
jól működtető Írottkő ereje LEADER 
térségbe. 

NCTA-2009-Z05012 

„Zöld Lábnyomok Körös 
Körül” 

Multiplikátorképzés az iskolások és 
az idősek körében a mindennapi 
környezetvédelem témakörében a 
Körösök Völgyében 

15.000 euró Békés megye 

BMÖ-A/02/528/2009 

„Környezet- és 
természetvédelmi tréning 
pedagógusoknak” 

A tréning olyan környezet- és 
természetvédelmi ismereteket és 
lehetőségeket mutat be gyakorlati 
tevékenységeken keresztül, mely az 
oktatás kereteiből részben vagy 
teljesen hiányzik, de 
elengedhetetlen a környezettudatos 
életvitel kialakulásához. 

1.157.000 Ft Békés megye 

NCA-DA-07-P „Körösök 
Völgye Natúrpark 
Egyesület 2007 évi 
működési pályázata” 

Az Egyesület működésére nyert 
támogatást a Nemzeti Civil Alaptól. 

1.500.000 Ft Körösök Völgye 

NCA-DA-08 „Körösök 
Völgye Natúrpark 
Egyesület 2008 évi 
működési pályázata 

Az Egyesület működésére nyert 
támogatást a Nemzeti Civil Alaptól. 

2.000.000 Ft Körösök Völgye 

NCA-DA-09 „Körösök 
Völgye Natúrpark 

Az Egyesület működésére nyert 
támogatást a Nemzeti Civil Alaptól. 

1.500.000 Ft Körösök Völgye 

NCA-DA-10 „Körösök 
Völgye Natúrpark 
Egyesület 2010 évi 
működési pályázata 

Az Egyesület működésére nyert 
támogatást a Nemzeti Civil Alaptól. 

800.000.-Ft Körösök Völgye 

 

NCA-NK-11-A-0718 

Körösök Völgye 
Határtalan Vándortúra és 
Zenei Fesztivál 2011 

A Nemzeti Civil Alaptól nyert 
támogatásból egy határon átnyúló 
vándortúrát szervezett az Egyesület, 
melyet kulturális programok 
kísértek a romániai Belényestől a 
magyarországi Békéscsabáig a 
Körösök mentén 150 km hosszan. A 
vándortúrát vízen és szárazföldön 
egyaránt lehetett teljesíteni. A 
hatnapos esemény legfőbb 
célkitűzése, a térségi magyar-román 
kétoldalú párbeszéd javítása, a 
fenntartható fejlődés elősegítése, a 
határon átnyúló Körösök Völgye 
organikus tájegység elnevezésének 
tudatosítása, népszerűsítése. 

1.165.000,- Ft Körösök Völgye 

 

NEA-KK.12-M-1439 

A Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület 
működési pályázata 

Az Egyesület működésére nyert 
támogatást a Nemzeti 
Együttműködési Alaptól 

2 700 000 Ft Körösök Völgye 

 



NEA-KK-13-M 1845 

A Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület 
működési pályázata 

Az Egyesület működésére nyert 
támogatást a Nemzeti 
Együttműködési Alaptól 

3 800 000 Ft Körösök Völgye 

 

NEA-KK-13-SZ-1025 

A Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület 
szakmai pályázata 

Körösök Völgye Natúrpark stratégia 
a kultúra, hagyományok helyi 
értékek támogatására. 

A projekt célja, a „natúrpark cím” 
elnyerése és ezzel azon közösségek 
közötti kohézió erősítése, akik 
magukénak érzik a natúrpark 
szellemiségét, és tenni akarnak 
valamint képesek a fenntartható 
fejlődés érdekében cselekedni. 
Rövidtávú célja a projektnek, hogy a 
natúrpark cím elnyerését követően, 
a határon túli magyar közösségek 
számára továbbadni azt a modellt, 
ahogyan a KVNE fejlesztette magát, 
ezáltal a Körösök Völgye Natúrpark 
romániai szervezetének 
létrehozásában is aktívan 
közreműködni, ahogyan például az 
Írottkő Natúrpark is teszi osztrák 
partnerével. 

2 010 000 Ft Körösök Völgye 

 

HURO/0802/146-AF 

„Határtalanul két 
keréken” kerékpárút 
hálózat fejlesztése I. ütem 

Békéscsaba - Doboz - Sarkad - 
Nagyszalonta útvonalon turisztikai 
célú kerékpárút kivitelezése. A 
tervek alapján, határon átnyúló 60 
km hosszú kerékpárút fogja 
összekötni a békéscsabai Bánya 
tavakat a madarasi termál fürdővel. 
A nyertes pályázat keretében a 
kerékpárút hálózat I. üteme valósul 
meg a 27.790 m hosszú turisztikai 
célú kerékpárút kivitelezésével. 

5.175.000 euró 
Békéscsaba, Doboz, 
Sarkad, Nagyszalonta 

   

"Természet és a kultúra 
ösvényein" békéscsabai 
ökoturisztikai útvonal 
kialakítása 

Nemzeti Diverzifikációs Program 
keretében - Aktív turisztikai 
fejlesztés Békéscsaba külterületén, 
tematikus útvonal kialakítása a 
környezeti és épített örökségeink 
bemutatása céljából. A Csabai 
Körtúra névre keresztelt túraútvonal 
térképpel és játékos információs 
táblákkal várja a turistákat. 

13.381.572 Ft Békéscsaba 

   

KEOP-6.1.0/B/09-2010-
0063 ZÖLDÜLJ! FORDULJ! 

komplex 
szemléletformáló 
programsorozat 
megvalósítása a Körösök 
Völgyében 

KEOP-6.1.0./B – Fenntarthatósági 
tematikájú 
rendezvény/rendezvénysorozat 
szervezése és lebonyolítása című 
felhívásra benyújtott pályázatban a 
KVNE komplex környezeti-nevelési 
programot valósított meg a megye 
12 településén. A projekt kapcsán 
elkészült a Zöldülj! Fordulj! 
vándorkiállítás, mely azóta is az 
országot járva terjeszti az 
ökotudatos gondolatokat kicsiknek 

26.758.000 Ft Körösök Völgye 

   



és nagyoknak egyaránt érthető 
nyelven. 

HURO/0901241/2.1.3 
„Tematikus turisztikai 
programok szervezése a 
Körösök Völgyében (Aktív 
túrák)” 

A Közép-Békési Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulással 
partnerségben benyújtott 
pályázatban marketingstratégia 
készül, turisztikai eszközök 
(sárkányhajó 2db, túrakenu 12 db, 
kerékpár 14 db, GPS készülék 9 db, 
nordic-walking bot 10 pár) kerülnek 
beszerzésre, kiadvány készül, honlap 
fejlesztés valósul meg, 5 db stég 
kerül kihelyezésre és 15 féle 
tematikus túraútvonal került 
kidolgozásra. 

31.822.000 Körösök Völgye 

   

DAOP-2.1.1./D-2008-0013 

„Békési Szilvapálinka út” 

A Békési Szilvapálinka turisztikai 
attrakcióként való megjelenítését 
tűzte ki célul, pálinka kóstoltató és 
bemutató helyek létrehozásával, 
Békési Szilvapálinka Út néven, 
Gyula, Békés és Békéscsaba 
városokban 3 helyszínen. 

214.787.386 Ft Békés, Békéscsaba, Gyula 

  

HURO/1001/008/1.1.3 

Turisztikai célú kerékpárút 
hálózat tervezése a 
Körösök Völgyében 

A projekt keretében elkészül 74.363 
méter hosszú turisztikai célú 
kerékpárút nyomvonal engedélyes 
műszaki és kiviteli tervei. A magyar 
oldali nyomvonal hossza 55.263 
méter és az alábbi településeket 
érinti: Köröstarcsa, Mezőberény, 
Békés, Doboz, Békéscsaba, Gyula. A 
román nyomvonal hossza 19.100 
méter és az alábbi településeket 
érinti: Feketegyarmat, Nagyzerind, 
Miska, Vadász, Simonyifalva. 

344.113,00 EUR Körösök Völgye 

  

HURO/1001/111/1.2.3 

Körösök Völgye Periodika 
– CrisPer informatív 
kiadvány a Körös folyók 
természeti, kulturális 
értékeiről és turisztikai 
vonzerőiről” 

A „Körösök Völgye Periodika – 
informatív kiadvány a Körös folyók 
természeti, kulturális értékeiről és 
turisztikai vonzerőiről 
(HURO/1001/111/1.2.3. CrisPer)” 
című projekt 18 hónapon keresztül 
(összesen 6 alkalommal), ingyenes 
életmód- és élménymagazin és 
honlap 
(magazin.korosoknaturpark.hu 
www.korosokvolgye.com) 
formájában mutatja be térségünk 
természeti, turisztikai és kulturális 
értékeit, programlehetőségeit, 
környezetbarát szemléletmódot 
közvetítve elsősorban az itt élő 
lakosság és az ideérkező turisták 
számára. A hat lapszámhoz 
kapcsolódóan ingyenes, nyílt túrákra 
és rendezvényekre hívjuk a 
lakosokat, mind a magyar, mind a 
román oldalon. 

89.000.000.-Ft Körösök Völgye 

  



Komplex turisztikai 
marketing tevékenység, 
képzés és oktatás 
megvalósítása a Körösök 
Völgyében 

Az együttműködés stratégiai célja, 
hogy a Körösök Völgye térségének 
gazdaságát élénkítse, amely közös 
érdeke az itt élőknek. Ennek 
eléréséért a turisztikai ágazatok, 
első sorban az aktív- és ökoturizmus, 
a gasztronómia, a kultúra és a falusi 
turizmus fejlesztése a fő irányvonala 
ennek a kezdeményezésnek. A 
lebonyolítás során - többek között – 
aktív turisztikai térkép és 11 féle 
tematikus turisztikai kiadvány készül 
el összesen 44.700 példányban, 
angol és román nyelv oktatás, 
valamint marketing kommunikációs 
képzések kerülnek megszervezésre, 
emellett országos médiákban és 
egyéb marketing eszközök 
segítségével kerülnek 
népszerűsítésre a Körösök Völgye 
térség turisztikai attrakciói. 

24.999.999,- Ft Körösök Völgye 

  

"Tájképi értékek 
helyreállítása Pósteleken" 

A projekt célja a pósteleki 
Wenckheim-Széchenyi kastély 15 
ha-os történeti kertjének 
leglátogatottabb részeinek felújítása 
tanösvény kialakításával, a kiszáradt 
tómeder újrahasznosítása eredeti 
funkcióinak megfelelően. 

30 142 920,- Ft Békéscsaba - Póstelek 

  

TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-
0020 

„Közösségfejlesztés a 
békéscsabai József Attila 
lakótelepen” 

A projekt keretében olyan szakmai 
program és eszközbeszerzés valósul 
meg, amely hozzájárul az 
akcióterület lakosságát tekintve a 
közösségi kohézió erősítéséhez, a 
lakók kapcsolati tőkéjének, 
ismereteinek és tapasztalatainak 
gyarapodásához és olyan 
szolgáltatásokat biztosít, amely a 
lakosság számára ingyenesen és 
széles körűen elérhetővé válnak. 
Mindez hosszú távon egy 
kellemesebb, élhetőbb lakótelepi 
életvitelt és önállóan, aktívan 
cselekedni képes lakóközösségeket 
eredményez. A projektben megnyílt, 
a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület által működtetett 
Lakótelepi Információs és 
Szolgáltató Iroda aktív résztvevője a 
fenti célok elérésének. 

29 999 897 Ft 
József Attila lakótelep, 
Békéscsaba 

  

NEA-KK-14-SZ-1254 

A Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület 
szakmai pályázata 

Környezettudatos szemléletformálás 
a Körösök Völgyében 

A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület működése során jelentős 
hangsúlyt fektet a környezettudatos 
nevelésre, szemléletformálásra. 
Jelen pályázatban olyan 
programokat tervez megvalósítani, 
amelyek közelebb hozzák ezt a 
témakört a lakossághoz, fokozza 

2 800 000 Ft Körösök Völgye 

  



eddigi tevékenységének 
aktualitását, hasznosultságát. 

PTFK/330/2014 

Zöld Forrás Pályázat 

Zöldülj!Fordulj! Tudatos Család - 
energiatakarékos otthon 

A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület 2011-2012.évben dolgozta 
ki egyedülálló, saját, egyedi 
fejlesztésű Zöldülj!Fordulj! Interaktív 
kiállítását, amely azóta is 
folyamatosan járja az országot 
iskolákban, óvodákban. A 
pályázatban a szemléletformáló, 
élményszerű tapasztalat-, 
ismeretszerzésen alapuló, 6 részből 
álló program 7. állomását tervezi 
összeállítani, kivitelezni és 7 
tagtelepülésen bemutatni a 
családok, érdeklődök számára. Célja 
ezen új, önállóan is bemutatható 
szemléletformáló kiállítás 
megvalósítása, bemutatása. 

1 667 000 Ft Körösök Völgye 

  

IFJ-GY-14-B-15489 

Nemzeti Család-és 
Szociálpolitikai Intézet 

A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület 1 hetes nyári napközis 
tábor megvalósítására pályázott 
hátrányos helyzetű gyermekek 
számára. A projektbe olyan békés 
megyei települések iskolásait kívánja 
bevonni, akiknek nincs részük 
környezeti szemléletformálásban, és 
csekély lehetőségeik vannak 
békéscsabai programok 
látogatására. 

279 443 Ft 
Békéscsaba, Békés, 
Tarhos, Doboz 

  

 


