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PÁLYÁZÓK FIGYELMÉBE! 
Közösségi kistérségi szolgáltatás ellátásához szükséges gépjárművek 

beszerzése 
 

 
 

Hamarosan újra pályázatot hirdet a kormány a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére.  

 

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 

6/2015 (III. 13.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről tájékoztat. 

 

A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

(DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés (a továbbiakban: alapszolgáltatások 

jogcím) újranyitása várható.  

 

A benyújtási időszak kezdete: 2015. április közepe.  

 

Az alapszolgáltatások jogcím kedvezményezettjeinek köre a települési 

önkormányzatokra, önkormányzati társulásokra, nemzetiségi önkormányzatokra, 



nonprofit szervezetekre (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek) és 

egyházi jogi személyekre terjed ki.  

 

A rendelet mellékletét képezi a jogosult településeket tartalmazó településlista. Az 

ügyfélnek székhellyel kell rendelkezni azon a településlistában található településen, 

amelyen a fejlesztést meg kívánja valósítani.  

 

A rendelet alapján kettő célterület kerül megnyitásra. Az első célterület keretében 

támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 

fejlesztéséhez, a második célterület keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és 

közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez.  

 

A támogatható tevékenység: új gépjármű beszerzése.  

 

Az egy támogatási kérelemben igényelhető támogatás összege: személygépjármű esetén 

legfeljebb nettó 3,5 millió forint, terepjáró esetén legfeljebb nettó 5 millió forint, 

mikrobusz esetén kevesebb, mint nettó 8 millió forint. A támogatás mértéke az összes 

elszámolható kiadás 100 százaléka.  

 

Az alapszolgáltatások jogcím esetében a támogatási kérelem elektronikus úton nyújtható 

be.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Irányító Hatósági Közlemény csupán tájékoztató 

jellegű, a pályázatok benyújtásához kapcsolódó feltételeket a hamarosan megjelenő 

jogcímrendelet fogja tartalmazni. 
 

Az IH közlemény az alábbi linkre kattintva letölthető: 

 

6/2015 (III. 13.) számú IH közlemény 

 
 

 

Közel 1250 milliárd forint jut agrár-vidékfejlesztésre 
 

 

A hazai társfinanszírozással és az 1200 hektár feletti birtokok támogatásának csökkentésével 

együtt megközelíti az 1250 milliárd forintot az agrár-vidékfejlesztési források nagysága.  

 

Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár az Agrárium 2015 konferencián 

ismertette az agrár-vidékfejlesztési politika újdonságait. A 2020-ig tartó ciklusban a kormány 

vidékfejlesztési politikájának kiemelt célja a versenyképes béreket nyújtó munkahelyek 

teremtése, valamint a mikro-, kis- és közepes vállalkozások kiemelt fejlesztése az agráriumban. 

Fontos fejlesztési területként jelenik meg a munkaigényes mezőgazdasági ágazatok 

versenyképességének javítása, a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében a 

környezetkímélő gazdálkodás, valamint a vidéki települések erőforrás-hatékony működése. 

 

A 2007-2013-as időszakhoz képest jelentős változás az új, egységes rendszerhez illeszkedő, 

http://umvp.kormany.hu/download/7/e0/e0000/IHk_2015_006_%28III_13%29_IHkozlemeny.pdf


pályázóbarát eljárásrend, az egyszerűsített támogatástípusok bevezetése és az egyszerűsített 

elbírálás. A Vidékfejlesztési Program előnyben részesíti az olyan magas hozzáadott értéket és új 

munkahelyeket teremtő ágazatok támogatását, mint a zöldség- és gyümölcstermesztés, az 

állattenyésztés és az élelmiszeripar. 

 

A fiatal gazdálkodók kiemelt célcsoportjai a programnak. Elkülönített forrásokkal, nagyobb 

támogatási intenzitással és külön tematikus alprogram keretében segíti a képzett, ifjú gazdákat a 

kormány: új agrárvállalkozás létrehozására tervezetten 122 millió euró, mezőgazdasági 

beruházásokra elkülönítetten 130 millió euró áll 2020-ig a fiatal gazdák rendelkezésére. 

 

Fontos újdonság, hogy a borágazat fejlődését, a borászat versenyképességének erősítését 

elkülönített forrás fogja segíteni a programon belül, vagyis nem kell az élelmiszeripar egyéb 

ágazataival versenyezniük a fejlesztési forrásokért. Ennek kerete mintegy 20 milliárd forint lesz 

- hangsúlyozta Mezei Dávid, agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes 

államtitkár. 

 

A Vidékfejlesztési Program tervezése folyamatban van, a nemrégiben zárult újabb társadalmi 

egyeztetés folyamán beérkezett észrevételeket a kormány beépíti a végleges programváltozatba. 

Az Európai Bizottság várhatóan májusban fogadja el a dokumentumot, a nyári hónapokban 

pedig elkezdődik a konkrét pályázatok meghirdetése. 

 

Forrás: Miniszterelnökség www.kormany.hu 

 

 

 

830 milliárd forint uniós forrás támogatja a gazdaságfejlesztést az idén 

 
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében csaknem 70 

pályázati felhívást tesz közzé mintegy 830 milliárd forint összegben a Nemzetgazdasági 

Minisztérium (NGM) az idén - tájékoztatott Rákossy Balázs, a tárca európai uniós források 

felhasználásért felelős államtitkára.  

 

Az államtitkár hangsúlyozta: a foglalkoztatás és a versenyképesség növelésére épülő 

gazdaságfejlesztéshez a legközvetlenebb módon a GINOP járul hozzá. A 2014-2020-as uniós 

fejlesztési időszakban a gazdaságfejlesztési operatív programban összesen 2733 milliárd forint 

támogatási lehetőség nyílik meg a gazdasági szereplők számára. 

 

Rákossy Balázs kiemelte, hogy a 2014-20-as időszak átfogó nemzeti célkitűzése a fenntartható, 

magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés 

elérése, a versenyképesség növelése és a magyar ipar fejlesztése. A GINOP kiemelkedő abból a 

szempontból, hogy a teljes gazdaságfejlesztést egy rendszerbe foglalja, nyolc prioritást 

meghatározva. 

 

A GINOP 1. prioritása a kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességének javítása, az 

üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása, a kkv-kapacitás bővítésének megteremtése a 

hátrányosabb helyzetű térségekben. Ezek a pályázati felhívások az exportképes magyar kkv-k 

arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és 

Magyarország újraiparosodásához is közvetlenül hozzájárulnak. Ebben az évben az NGM 

mintegy 12 pályázati felhívást fog meghirdetni, összesen csaknem 145 milliárd forint 

keretösszegben. 



 

A 2. prioritás területe a kutatás és fejlesztés támogatása, amely kulcsfontosságú a modern 

Magyarország jövője szempontjából - közölte az államtitkár. A magyar gazdaságpolitika a 

továbbiakban az iparágakon átívelő szemléletmóddal azokat a technológiákat támogatja, 

amelyeknek továbbgyűrűző hatásai vannak. A korábbi szemlélethez képest kiemelkedő változás, 

hogy a vállalati szféra mellett a tudományos non profit szektor támogatása is hangsúlyossá válik. 

Az idén csaknem 210 milliárd forint értékben 13 pályázati felhívást hirdet meg a tárca. 

 

Kifejtette: az infokommunikációs fejlesztések a GINOP 3. tengelye, amelyek a 2014-2020-as 

időszakban kiemelt területként jelennek meg. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó 

módokon járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés 

hatékonyabbá válását, a vállalkozások versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek 

javulását. Itt 13, csaknem 95 milliárd forint keretösszegű pályázati felhívás célozza majd 

alapvetően a kkv-szektort. 

 

Az energia témakör a 4. prioritás, a pályázati felhívások itt az operatív program 

versenyképességet támogató stratégiájához illeszkedve a vállalkozói szféra költséghatékony 

energiatermelését és energiafelhasználását ösztönzik majd. Kiemelt cél a kkv-k épületenergetikai 

fejlesztése, a fosszilis energia felhasználásának csökkentése, valamint a megújuló energiák minél 

szélesebb körű alkalmazásának támogatása. Az idei év során várhatóan három felhívás 18 

milliárd forint értékben ad lehetőséget kizárólag kkv-knak az ország energiafüggőségének 

mérséklésére - mondta Rákossy Balázs. 

 

A GINOP 5. prioritásaként jelenik meg a teljes foglalkoztatás, a rugalmas, családbarát 

megoldások elterjesztése, a munka alapú társadalom erősítése, a foglalkoztatás bővítéséhez 

szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, amit az álláskeresők és az 

alacsony iskolai végzettségűek fokozott munkavállalási hajlandósága, valamint 

foglalkoztathatóságuk javulása szolgál. Az álláskeresők eredményes munkaerő piaci integrációja 

megkívánja a minőségi, megfelelően célzott és egyénre szabott munkaerőpiaci szolgáltatások 

hozzáférhetőségét. Kiemelt szerepet kap a kkv szektor, a magas élőmunka-igényű ágazatok, a 

turizmus, emellett pedig a társadalmi célú vállalkozások fejlesztéseinek segítése. Idén várhatóan 

hét pályázati felhívás jelenik meg 130 milliárd forint keretösszegben. 

 

Négy pályázati felhívást meghirdetését tervezi a szaktárca 44 milliárd forint értékben a 6. 

prioritás, azaz az oktatás és képzés témakörben. A foglalkoztatási célok teljesülésének egyik 

legfontosabb feltétele a munkaerő minőségének javulása. Kiemelt célcsoport az időskorúak, a 

leszakadó társadalmi csoportok, a gyermekvállalásból visszatérő nők, a fogyatékkal élők, illetve 

az elmaradott térségekben élők. Emellett a rugalmas oktatási formák és tananyagfejlesztések 

segítik a potenciális munkavállalókat a piacképes ismeretek elsajátításában. Ez a prioritás 

támogatja a munkahelyi képzések széles körét mind a kkv-k, mind a nagyvállalatok körében. 

 

A 2014-2020-as forrásokról szóló brüsszeli tárgyalások egyik nagy sikere volt Magyarország 

számára, hogy a gazdaságfejlesztési célok közé a turizmus is bekerülhetett - hangsúlyozta az 

államtitkár. Az idén a 7. prioritás alatt olyan kisléptékű, fenntartható és a kulturális értékeket 

hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása lesz a cél, amelyek egymástól jól 

megkülönböztethetők. Ebben az évben négy felhívás meghirdetését tervezi a tárca 21,5 milliárd 

forint értékben. 

 

A GINOP 8. prioritása a pénzügyi eszközök. A tapasztalatok szerint a kkv-k nehezebben jutnak 

banki finanszírozáshoz, mint nyugat-európai társaik, mert a bankoknak kis projekteket nem éri 



meg finanszírozni. A magyar kormány ezért kedvezményes hitel-, garancia- és 

tőkeprogramokkal segíti a termelő és szolgáltató kkv-k, a kutatási és innovációs projektek, az 

energiahatékonyság és megújuló energia felhasználási arányának növekedését. Kiemelt 

célcsoportok az induló vállalkozások, a fiatalok, a női vállalkozások és start-up cégek. Az év 

során 170 milliárd forint értékben 12 pénzügyi termék pályázati felhívásának megjelenésére 

lehet számítani - mondta el az államtitkár. 

 

Forrás: www.kormany.hu (Miniszterelnökség; MTI) 

 

 

 

"Szülőhazám, szép Palócföld" képzőművészeti és irodalmi - korhatár nélküli 

– pályázat 
 

A Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület (TKBK) és a Tar Lőrinc Tehetséggondozó 

Műhely, a III. PALÓC VILÁGTALÁLKOZÓ esemény alkalmából, képzőművészeti és irodalmi 

pályázatot ír ki (korhatár nélkül) "Szülőhazám, szép Palócföld" címmel. 

 

A pályázat célja: értékeink megmutatása, rejtett értékeink felfedezése, ezáltal a "jó palócok 

önbizalmának, identitásának erősítése. A szülőföld, a közelebbi és távolabbi haza megbecsülése, 

szeretete nem kötelesség, hanem belső indíttatás. Hazánk és szűkebb szülőföldünk értékeit, 

hagyományait nemzedékről nemzedékre hagyományozva tudjuk átörökíteni a jövő számára. 

Ebből a megfontolásból, és a közelgő III. Palóc Világtalálkozó eseményére való tekintettel, igaz 

palóc szeretettel várjuk korhatár nélkül a pályaműveket az alábbiak szerint: 

 

A pályázat feltételei: 

 A pályamű felajánlása a III. Palóc Világtalálkozó és a közeljövőben, Bátonyterenyén 

létrehozandó Palócföldi Hagyatékot bemutató állandó kiállítás számára 

 

Képzőművészeti alkotások:  

 Festmények (olaj, tempera, gouache, akril stb. technikákkal készített alkotások), grafikák 

(sokszorosított vagy egyedi grafika, ide értve a számítógépes alapú képzőművészeti 

technikák), szobrok, kisplasztikák és fotók esetében méretbeli megkötés nincs.  

 Egy pályázó maximum három pályaművel pályázhat. 

 

Irodalmi alkotások esetében: 

 Versek terjedelme: max. 10 versszak és/vagy 1500 karakter 

 A versek Palócföldről, vagy a saját palóc településről szóljanak, mutassa be, fejezze ki a 

pályázót a szülőföldjéhez fűződő érzelmeket. Versének formáját minden pályázó maga 

választja meg, de a zsűri a versek elbírálásánál figyelni fog arra, mennyire jól, tömören és 

találékonyan kezeli a szerző az általa választott formát, ismeri és betartja-e annak szabályait.  

 A pályázatra 8 sornál rövidebb verset is elfogadunk, amennyiben a pályázó művét szabályos 

disztichonban írja, és a pályamű tartalma megfelel az epigramma műfaji követelményeinek. 

Ebben az esetben elfogadunk 2, 4 vagy 6 sorból álló verseket is. 

 Prózai alkotásoknál: elektronikus formában, A/4 oldal, 12 betűméret, Times New Roman 

betűtípus 

 

Célunk, hogy a pályázók: 

 Palócföld és/vagy lakóhelyük múltjáról, jelenéről, jövőjéről szóló értékes gondolatokat 



fogalmazzon meg 

 Érdekes, településükhöz kötődő tevékenységekről 

 Értékes természeti és épített környezetről 

 A település szakrális emlékeiről (templom, temető, keresztek, kálvária, szobrok stb) 

 A pályázó vagy nagyszülei szülőfalujának szokásairól, hagyományairól számoljon be 

 Meghatározó palóc személyiségekről kutassanak és mutassák be azt a többi palóc ember 

számára. 

 

Értékelés: 

A beküldött pályaművek előzetes zsűrizés elé kerülnek. Az előzetes bírálaton sikerrel átesett 

művek versenyben maradnak a díjakért, esetleg egy antológiában való megjelenésért. A határidő 

lejárta előtt a bíráló bizottság tagjainak joguk van kapcsolatba lépni az ígéretes pályaművek 

szerzőivel, és javaslatot tenni az esetleges kisebb-nagyobb hibák javítására. 

 

A pályaműveket kizárólag elektronikus formában a következő e-mail címen fogadjuk: 

palocvilagtalalkozopalyazat@gmail.com 

 

Kérjük, hogy a pályázók a tárgy mezőbe írják be: "Szülőhazám, szép Palócföld" 

 

Az e-mailben mindenképpen szerepeljen: 

 a kategória megjelölése 

 a pályamű neve 

 a pályázó neve 

 életkora 

 lakcíme 

 gyermekeknél a felkészítő/segítő pedagógus vagy szülő neve és e-mail címe, telefonszáma 

 a pályázó/felkészítő telefonszáma, elérhetősége 

 a megjelenéshez, megjelentetéshez/kiállításhoz való hozzájárulás 

 a pályamű felajánlása a Palóc Világtalálkozó és a leendő Palócföldi Hagyatékot bemutató 

állandó kiállítás számára 

 

Beküldési- és beadási határidő: 2015. május 31. 

 

Eredményhirdetés és díjátadás: a III. Palóc Világtalálkozó ünnepélyes díjkiosztó ünnepségén 

lesz. 

 

Díjazás: művészeti és életkori kategóriánként 3-3 alkotást díjazunk. A győztes alkotásokat a Mi, 

a XXI.sz-i palócai c. antológiában kívánjuk megjelentetni, szerzőik között értékes 

tárgyjutalmakat osztunk ki. Nevezési díj nincs, pályázati elvárás a pályaművek felajánlása a III. 

Palóc Világtalálkozó és a leendő Palócföldi Hagyatékot bemutató állandó kiállítás számára/ az 

antológiában való megjelenéshez való hozzájárulás. 

 

Az alkotások beküldésével a pályázók, kiskorú gyermek esetén szülei, ill. a felkészítő tanár 

beleegyezésüket adják abba, hogy a beküldött pályamunkát a TLBK mind elektronikus, mind 

nyomtatott formában közzétegye. A pályázó mindenféle honoráriumról lemond. 

 

A TLBK és a Tar Lőrinc Tehetséggondozó Műhely fenntartja a jogot a megjelenésre szánt 

pályamunkák szerkesztésére. Az alkotásokat neves képzőművészekből és irodalmárokból álló 

zsűri bírálja el. 

mailto:palocvilagtalalkozopalyazat@gmail.com


 

Beküldés: Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület, 3073 Tar, Ágasvár út 11. 

Beküldési határidő: 2015. 05. 31. éjfél 

 

További információ: Berze Marianna +36 30 / 698 77 03 vagy tarlorincegyesulet@gmail.com 

http://palocvilagtalalkozo.hupont.hu/ 

 

 

 

Hátizsákos védjegyet kapnak az ifjúsági szálláshelyek 
 

A szállodák, falusi szálláshelyek, vendégszobák-vendégházak, kempingek, üdülőház telepek, 

vízi megállóhelyek és fürdők után az ifjúsági szálláshelyek is nemzeti tanúsító védjegyet 

kaphatnak a közeli jövőben.  

A védjegyrendszer bővítésének – hasonlóan a már bevezetett tanúsítványokhoz – az a célja, 

hogy egyértelmű módon tájékoztassa a vendéget arról, hogy az általa megfizetendő árért milyen 

szolgáltatási színvonalra számíthat. A turizmusért felelős miniszter által alapított védjegy nem 

csupán az egyes szálláshelyek iránti bizalmat erősíti, de szélesebb összefüggésben javítja 

valamennyi szereplő versenyképességét, hozzájárulva a hazai turizmus fejlesztésének stratégiai 

céljaihoz. 

 

 
 

Az ifjúsági szálláshely védjegyet a szolgáltatási minőség függvényében 1, 2, vagy 3 hátizsák-

piktogrammal jelzi a tanúsító. A Magyarországi Ifjúsági Szálláshelyek Szövetsége által 

kidolgozott védjegyrendszer alapját az a kormányrendelet képezi, amely meghatározza, hogy 

mely szálláshely-szolgáltatási tevékenységek tartozhatnak a közösségi szálláshely kategóriába. 

 

A tanúsítási eljárást az ebbe a körbe tartozó, és engedéllyel rendelkező szolgáltatók 

kezdeményezhetik önkéntes alapon. A szolgáltatás színvonalának felmérése egyértelmű 

ismérvek alapján, pontozásos rendszerben történik. A felmérést és az utóellenőrzéseket a 

Magyarországi Ifjúsági Szálláshelyek Szövetsége végzi el, de a védjegyhasználatra vonatkozó 

döntési javaslatot a szakmai szövetség mellett az NGM és a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara képviselőiből álló bíráló bizottság fogalmazza meg. A tanúsítványról szóló végső 

döntést a nemzetgazdasági miniszter, mint a védjegytulajdonos magyar állam képviselője 

mondja ki. 

 

A szolgáltatás értékelésekor hasonló szempontokat vesznek figyelembe, mint a szállodák, vagy a 

falusi szálláshelyek esetében. Számít az épület kialakítása, a szobák berendezése, tárgyi 

felszereltsége, a kiegészítő-, illetve szabadidős szolgáltatások kínálata, a biztonságot szolgáló 

felszerelések mibenléte, illetve a személyzet jellemzői. 

 

Az új védjegy szolgáltatói körben való ismertté tétele és népszerűsítése érdekében február 18-tól 
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április végéig a Magyarországi Ifjúsági Szálláshelyek Szövetsége és a Magyar Turizmus Zrt. az 

NGM-el együttműködve országos road-showt szervez. 

 

Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

3053 Kozárd, Fő út 12.  

Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 

Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  

Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 

mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

