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Jóváhagyásra került a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 25 települését 

érintő Helyi Fejlesztési Stratégia  
 
 

A Miniszterelnökség Agrár - Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkársága, mint Irányító Hatóság 2016. július 27-én küldte meg a 2014-2020-as 
időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia jóváhagyásáról, valamint a LEADER HACS-ként 
való végleges elismerésről szóló dokumentumot. Ezzel egyidejűleg továbbításra került a 
stratégia szakmai értékelése, amely szerint a „Cserhátalji Tények, Esélyek, Teendők 2014-
2020-ban” HFS minden előírt követelménynek megfelelt. A 2014-2020 tervezési időszakban 
az Egyesület illetékességi területének 25 települése 413,1 millió forint LEADER fejlesztési 
forrás felhasználására jogosult.  
 
 

Megjelent a Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának 
támogatása pályázati felhívás 

A Felhívás kódszáma: 
VP3-4.2.2-16 

 
A felhívás keretében a TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, az Európai 
Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági terméknek (a 
továbbiakban: Annex I. termék) minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati 
termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az 
alábbi célterületi bontásban: 
 
A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési 
beruházások.  



 
Támogatható tevékenységek:  
1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, 
pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új 
eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy 
meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.  
2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli 
anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy 
csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.  
3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.  
 
B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- 
hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a 
környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési 
módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, 
megújuló energiával működő technológiák.  
 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást 
igénylők.  
 
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  
 
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben 
erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, 
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; 
 
b. a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba 
tartozó) borászati termékeket használ fel;  
 
c. a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 
árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul. 
  
2. Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult 
támogatásra:  
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 
rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok 
árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának 
mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.  
 
3. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben 
jogosult a támogatásra, amennyiben:  
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;  
 
b. a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba 
tartozó) borászati termékeket használ fel;  
 
c. a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 
árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.  
 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11. 



napjáig van lehetőség. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.  
A támogatás maximális mértéke a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: 
KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a. 
 
Pályázati felhívás letöltés 

 

 
KÖZLEMÉNY  

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programmal kapcsolatos 
tájékoztató módosításáról 

 
Az önkormányzatoktól beérkezett kérdések és észrevételek alapján a 2016. július 1. napján 
megjelent, Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programmal kapcsolatos tájékoztató – a 
nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján – módosult. 
 
A módosított tájékoztató 2016. július 14-étől elérhető a következő internetes 
címeken:www.kormany.hu éswww.bmsk.hu/sportpark. 
 
 

Módosult a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, 
korszerűsítése című felhívás 

 
 
Módosítás történt a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kisméretű terménytároló, -szárító 
és -tisztító építése, korszerűsítése” című (VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás 
dokumentációjában.  
 
A felhívás szövege a következő helyeken módosult: 3.1.1. Önállóan támogatható 
tevékenységek; 3.3 Nem támogatható tevékenységek; 3.10. Önerő; 4.2. Támogatásban nem 
részesíthetők köre. 
 
Módosított pályázati felhívás letöltés  
 
 

Szűrőbusz pályázati felhívás 
 
A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzései között szerepel a betegségmegelőzés és az 
egészséges életmódra nevelő programok támogatása. Ezen céljának a megvalósítására egy 
egészségügyi szűrőbusz segítségével a lakosság részére ingyenes egészségügyi szűrési 
vizsgálatokat biztosít, a szerződött egészségügyi szolgáltató partnerének közreműködésével. 
 
1. A pályázat célja  
A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatja az egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok megvalósulását, mivel fontosnak tartja felhívni a lakosság figyelmét a 
megelőzésre, így a preventív szűrések jelentőségére. Ennek érdekében döntött akként, hogy a 
szűrőbusszal történő megjelenésén és kitelepülésén keresztül ingyenes lakossági szűrések 



igénybevételére biztosít lehetőséget olyan, Magyarországon szervezett rendezvényeken, 
melyek témája és fő üzenete az egészség megőrzése, valamint az egészséges életmód, a 
rendszeres testmozgás.  
 
2. A pályázat tárgya  
A pályázat célja szerinti témakörökben, így az egészség megőrzése, az egészséges életmód, a 
rendszeres testmozgás témákban, a hazai települések által szervezett rendezvényeken az 
alapítványnak és szerződött partnerének az egészségügyi szűrőbusszal történő megjelenése és 
a rendezvényen résztvevők körében ingyenes lakossági egészségügyi szűrővizsgálatok 
biztosítása.  
 
3. A pályázók köre 
Gazdasági és civil szervezetek, közigazgatási intézmények, önkormányzatok, akik igényt 
tartanak arra, hogy az általuk szervezett, a jelen pályázati feltételeknek megfelelő 
rendezvényeken az alapítvány és szerződött partnere az egészségügyi szűrőbusszal 
kitelepüljön, és ott szűrővizsgálati lehetőséget biztosítson a rendezvényen résztvevők 
számára.  
 
Az Alapítvány azon gazdasági, civil szervezetek, közigazgatási intézmények, 
önkormányzatok jelentkezését várjuk, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:  
- 2016-ban április 1. és október 31. között bármely magyarországi településen nyilvános 
lakossági rendezvényt szerveznek. 
- A rendezvény fő üzenete az egészség megőrzése, az egészséges életmód, a rendszeres 
testmozgás.  
- A rendezvényen részt vevők, látogatók száma várhatóan minimum 1000 fő. 
- Az alapítványnak és szerződött partnerének a szűrőbusszal történő kitelepüléséhez biztosítja 
a szükséges technikai feltételeket.  
 
4. A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatokat elektronikusan, az alapitvany.hu@generali.com címre a mellékelt pályázati 
adatlapon kell benyújtani.  
A pályázaton kérjük feltüntetni: "Egészségügyi szűrőbusz”  
 
5. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31-ig folyamatos. 
 
6. A pályázatok elbírálásának határideje:  
A pályázat beérkezésétől számított 3 héten belül. A döntésről a pályázókat e-mail-ben értesíti 
a Generali a Biztonságért Alapítvány.  
 
Szűrőbusz pályázati felhívás 
 

 

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 

 


