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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás pályázatot kíván 
benyújtani a Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 1.2.3. 
Határon Átnyúló Hírközlés c. komponense keretében a Körösök Völgye aktív- és 
ökoturisztikai lehetőségeit, természeti és kulturális értékeit bemutató, 18 hónapon keresztül 
negyedévente megjelenő szemléletformáló kiadvány elkészíttetésére. A kiadvány a térségben 
– Békés és Bihar megyékben - turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsoltan ingyenesen, emellett 
országos terjesztésben, piaci forgalomban is megjelenne. A piaci alapú terjesztésből keletkező 
bevétel visszafizetésre kerül, azonban így érhető el, hogy a legszélesebb körben, az ország 
más részein is hírt adjunk térségünkről.  
 
A projekt részletei: 
 
Főpályázó: Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
 
Partnerek:  

• Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (Békéscsaba) 
• Aqua Crisius – környezetvédelmi szervezet, horgász-szövetség (Nagyvárad) 

 
Projekt tervezett időtartama: 2012. január 1. – 2013. június 30. (18 hónap) 
 
A projekt tartalma:  
 

A projektelképzelés egy, a határon átnyúló hírközlést szolgáló, negyedévente 
megjelenő szemléletformáló kiadvány elkészítésére és hazai országos, valamint romániai 
határ menti terjesztésére irányul, amely a Körösök völgye természeti kincseinek és kulturális 
értékeinek védelme érdekében a magyar és a romániai lakosság természeti és környezeti 
szemléletformálását célozza. A térségi turizmusfejlesztésnek szerves része a helyi lakosság 
szemléletformálása, a természeti és kulturális értékek megismertetése és megkedveltetése az 
itt élőkkel, a megfelelő vendégszeretet és fogadóképesség elérése érdekében. Alapvető, hogy 
a helyiek ismerjék környezetüket, élőhelyüket, védjék épített és természetes értékeiket, 
fenntartható életmódot folytassanak mind élőhelyük hosszú távú védelme, mind az ideérkező 
turisztikai elégedettség elérése érdekében.  
Ennek hatékony módja egy olvasmányos, fotókkal, illusztrációkkal, ábrákkal ellátott, a 
Körösök völgye természeti, kulturális értékeit bemutató, valamint fenntarthatósági témájú, a 
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természettel együttműködő életvitelre ösztönző cikkeket tartalmazó tematikus kiadvány. A 
nyomtatott kiadványok piacán egyedülálló módon foglalkozna az aktív- és ökoturizmus hazai 
és romániai lehetőségeivel. 
 
Hatékony térségmarketing 

 
Az érintett térség települései számára az országosan és a határmenti megyékben 

terjesztendő kiadvány rendszeres megjelenési, bemutatkozási lehetőséget teremt, hatékonyan 
segítve a térségmarketinget, a települések számára a bemutatkozási lehetőséget. Biztosítja a 
folyamatos és rendszeres kapcsolattartást, valamint híradást a határmenti térséggel, lehetővé 
téve a települések kölcsönös megismerését, a tapasztalatcserét. A turisztikai szolgáltatók 
részére is bemutatkozási lehetőséget biztosít a kiadvány. 

A projektidőszak (18 hónap) során megjelenő lapok tartalmáról az 5 éves fenntartási 
időszakban egy honlap biztosít hozzáférést, eredményként ezt a honlapot köteles a pályázó 
szervezet fenntartani, valamint az alábbi, kötelező eredményeket a pályázó szervezet által 
meghatározott mutatókkal biztosítani:  
 

• Elkészített közös határmenti különkiadványok száma: 6 db 
• Határon átnyúló információkhoz való hozzáférés növekedése: 20 %  

 
A pályázat összköltsége:  kb. 66.500.000 Ft (mindhárom partnerre vonatkozóan) 
A pályázat költsége a főpályázóra vonatkozóan:  51.140.000 Ft 
Támogatási intenzitás:  95 % (A társulást érintően kb. 48.500.000 Ft) 
Szükséges önerő:  5 % (A társulást érintően: kb. 2.600.000 Ft) 
A pályázat benyújtása:  2011. március 1.  
 

A pályázathoz szükséges önerőt 95 % támogatási intenzitás mellett a Közép-Békési 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagtelepülései biztosítják egyenlő arányban, amely 
településenként maximum 900.000 Ft önerő hozzájárulást jelent.  

 Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország-Románia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 1.2.3. Határon Átnyúló Hírközlés c. komponense 
keretében, 2011. március 1-gyel a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás által benyújtásra kerülő, a Körösök Völgyét népszerűsítő, 18 hónapon 
keresztül negyedévente megjelenő kiadvány (6 lapszám) elkészítését célzó projekthez 
kapcsolódóan a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjaként 
2012. évi költségvetéséből biztosítja a szükséges, de legfeljebb 900.000,- Ft önerőt.  

Határid ő: pályázat beadásra 2011. március 1. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2011. február 10. 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
.....................................  

Jogi ellenjegyző 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 


