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Ismételt előzetes nyilvántartásba vételi lehetőség az MNVH honlapján 
 

Általános tájékoztató az MNVH vidékfejlesztési projektötleteiről 
 

Az MNVH Elnöksége a Cselekvési tervében megfogalmazott céljainak egy részét 
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezeteihez kapcsolódó regisztrált ill./ÉS 
előzetesen nyilvántartásba vett vidékfejlesztő szervezetek aktív 
közreműködésével kívánja elérni. 
 
Ehhez vidékfejlesztési projektötlet felhívásokat tesz közzé, amelyeknek a 
támogatásával megvalósuló programok segítik a magyar vidék tájainak fenntartható 
fejlődését, a vidékgazdaság sokoldalúvá válását, a falusi népi építészeti és kulturális 
értékek megóvását, a vidéki közösségek kialakítását és a vidéki települések 
népességmegtartó képességének javítását. 
 
A vidékfejlesztéshez szorosan kapcsolódó kiemelt projektötlet témák, 
kezdeményezések: 

• A vidékfejlesztés különböző témaköreihez kapcsoló szervezett ismeretátadás, 
melynek célja, hogy az elméleti és gyakorlati tudás átadása révén a vidéken 
élők és közösségeik képessé váljanak lakosságuk megtartására, a gazdasági 
aktivitás növelésére, életkörülményeik javítására, az egyének és a közösségek 
önellátó - és versenyképességének erősítésére. 

• A vidék társadalmi és gazdasági felemelkedését elősegítő országos, térségi és 
helyi fórumok; eszmecserék; különböző vidéki közösségépítő; kulturális, 
szakmai tudományos események szervezése, melyek célja a szakmai 
ismeretátadáson túl vidékfejlesztő „műhelyek” megteremtése, különös 
tekintettel a vidéki közösségek; a városok és vidékeik közötti kapcsolatok 



építését és erősítését szolgáló kezdeményezésekre.  

• A sokszínű vidék problémáinak feltárását szolgáló vidékkutatások 
támogatása, amelyek révén különböző új módszertani és gyakorlati ismereteket 
tartalmazó tanulmányok születhetnek, amelyeket részben a helyi közösségek 
és/vagy vidékfejlesztési szervezetek igényei határoznak meg, s amelyeknek 
végső célja a lokális vidék tudás gyarapítása mellett a helyi közösségek; a helyi 
– vidéki természeti, gazdasági, és humán erőforrások fenntartható 
hasznosításának biztosítása; a vidéktervezés és programozás tudományos 
megalapozása.  

• Vidékfejlesztési szakmai kiadványok szerkesztésére, sokszorosítására és 
terjesztésére vonatkozó projektek támogatását. 

 
Vidékfejlesztési projektötleteket kizárólag az előzetes nyilvántartásba vételi eljárás 
során megfelelt, adószámmal rendelkező magyarországi szervezet és személy nyújthat 
be. Nyilvántartásba vételi kérelmet minden hónap első teljes hetében a www.mnvh.eu 
honlapon, a projektötleti felhívások menüpontban lehet kezdeményezni. 
 
Súgó:  
 
1. Regisztráció a főoldal fejlécén. 
2. Felhívás: http://www.mnvh.eu/felhivas-elozetes-nyilvantartasba-vetelre 
3. Útmutató: http://www.mnvh.eu/uj-hasznalati-utmutato-az-elozetes-nyilvantartasba-
vetel-elektronikus-feluletehez 
3. Előzetes nyilvántartásba vétel kezdeményezése itt: 
http://www.mnvh.eu/projectotlet-felhivasok 
 

 
Megjelentek a civil szervezetek működési pályázatának kiírásai 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

civil szervezetek működési célú támogatására 
(Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) 

 
A Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a 
Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium; a Közösségi környezet Kollégium; valamint a 
Társadalmi felelősségvállalás Kollégium megbízásából 
 
a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet 
civil szervezetek támogatására. 
 
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek 
működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a projekteket- és szervezeteket 
megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést 
segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében 
felmerült kiadás. 
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A „Pályázati kiírás” és a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési 
pályázatokról” az alábbi oldalakon érhető el: 
 
http://civil.kormany.hu/index 
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1980&cikkid=10376&listabol=1 
 
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Wekerle Sándor Alapkezelő 
ügyfélszolgálatától hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között 
hívható 06-1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail 
címen kaphatnak. 
 

 
E-learning felhívás 

 
Nemzeti Együttműködési Alap 

 
Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alappal (NEA) kapcsolatos elektronikus 
tananyag (e-learning) civil szervezetek számára, amely elérhető és letölthető a 
Wekerle Sándor Alapkezelő honlapján. 
 
Az elektronikus tananyag (e-learning) az ÁROP-2.2.10-10-2010-0001 projekt 
kereteiben készült. Ezzel az ingyenesen letölthető tananyaggal már otthonában is 
elvégezheti azt a képzést, melynek keretében a Wekerle Sándor Alapkezelő 
pályáztatási, pénzügyi elszámolási, helyszíni ellenőrzés folyamataival és az 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatával 
ismerkedhet meg. 
 
A tananyag felépítése: 

• A civil jogi szabályozás legfontosabb változásai 
• NEA pályáztatási folyamat 
• A pénzügyi elszámolás folyamata 
• A helyszíni ellenőrzés folyamata 
• Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) 

 
Az interaktív program segítségével tanulhat és ellenőrizheti is tudását tesztkérdések 
segítségével. 
 
Letöltés: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1980&cikkid=10381&listabol=1 

 
„Images of Rural Europe” (A vidéki Európa) – Az Európai Vidékfejlesztési 

Hálózat (EVH) fotópályázata 
Vegyél részt te is! 

 
Örömmel tudatjuk, hogy az EVH egy izgalmas fotóversenyt kezdeményezetett az 
európai HACS-ok részére. Számítunk az Ön támogatására is, hogy a kezdeményezés 
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sikeres legyen! 
 
Az „Images of Rural Europe” (A vidéki Európa) kezdeményezés célja, hogy 
támogassa az európai vidék fejlődését. A fotópályázatra olyan képeket várnak, 
amelyek a mai európai vidéki életet tükrözik. A győztes fotókból kiállítás nyílik a 
brüsszeli Berlaymont épületnél 2012. június 22. és július 10. között. Továbbá, a 
nyertes fotósokat meghívják a 2012. június 27-i díjátadó ünnepségre, ahol jelen lesz 
Dacian Ciolos Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Biztos. Ezt követően a fotók 
európai vándorkiállításon vesznek részt és a képeket megjelentetik egy keménykötésű 
kiadványban még ebben az évben. 
 
Részvételi feltételek: 
Minden pályázó bármennyi digitális fotóval pályázhat, azonban csak a HACS-ok 
jogosultak a fotók feltöltésére a megadott weboldalon: www.ruralimages.eu. A 
legjobb fotókat a HACS választja ki, és nyújtja be az „Images of Rural Europe” (A 
vidéki Európa) versenyre. 
 
A képek készítésének helyszíne nincs megszabva, témája azonban tükrözze a mai 
európai vidéki életet. 
 
Tippek: jellemző népviselet, jellegzetes vidéki örökségi helyszínek, tájak 
megjelenítése, kisvárosi vagy falusi életképek, rendezvények pl. falunapok 
eseményei, hétköznapi életképek (munkahely, sport –és szabadidő). 
 
A képeket jpeg formátumban várjuk a következő e-mail címre: info@cserhatalja.eu 
Kérjük, a beküldésnél adják meg a kép készítőjének nevét és elérhetőségeit (telefon és 
e-mail). 
 
A fotók beküldési határideje: 2012. május 4. (péntek)   
 
A verseny zárása: 2012. május 18. péntek.
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