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Pályázati felhívás a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és 
fejlesztésére irányuló beruházások támogatására” 

A Felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–16 
 

A vidéki térség mezőgazdasági vállalkozásainak jövedelemstabilizálását, valamint a 
mezőgazdaságon kívüli vállalkozások elindítását, fejlesztését támogatja a Miniszterelnökség 
2016. december 28-án megjelent pályázata. A Vidékfejlesztési Program kiírásának 
keretösszege 35,94 milliárd forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 
maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg, a támogatási intenzitás a Pásztói járás 
településein megvalósuló projekt esetében 60 százalék.  
 
A pályázat keretében falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások továbbfejlesztése, a népi 
iparművészeti és kézműves tevékenységekhez (felhívás 12. számú mellékletében felsorolt 
tevékenységek) kapcsolódó termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység 
elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér, interaktív bemutatók tartásához szükséges 
fejlesztések valósíthatók meg. 
 
A támogatási kérelmek 2017. április 3. és 2019. január 28. között nyújthatók be a 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon. Az első értékelési szakasz 2017. május 3-ig tart. 
Az értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 
 
A Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a pályázati felhívás részleteiről a 
www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak. 
 
Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy a pályázati felhívás várhatóan módosításra 
kerül,  
 
Miniszterelnökség 
 
 



Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Vidékfejlesztési Program 
keretében megjelent pályázati felhívások által Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek 
jogutódlása tárgyában 

 
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat értelmében 2017. január 1. napjától a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (a továbbiakban: MVH) kifizető ügynökségi, közbenső szervezeti, valamint 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként ellátott tevékenységét a Magyar 
Államkincstár látja el. 
 
Figyelemmel a fenti kormányhatározatra, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról 
szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltakra, valamennyi, a Vidékfejlesztési 
Program keretében megjelent felhívás, valamint azok mellékletei által MVH feladat- és 
hatáskörébe utalt tevékenységek jogosultja és kötelezettje 2017. január 1. napjától 
főszabályként a Magyar Államkincstár. Kifizető ügynökség alatt ezen időponttól a Magyar 
Államkincstárt kell érteni. 
 
Ugyanakkor a területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei 
ügyfélszolgálati feladatokat 2017. január 1-jétől a megyei kormányhivatalok, a kölcsönös 
megfeleltetéssel összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatokat a megyei kormányhivatalok 
megyeszékhely szerinti járási hivatalai látják el. 
 
Ahol a felhívás, vagy annak valamely melléklete a www.mvh.gov.hu elektronikus címet 
jelöli meg, ott 2017. január 1. napjától az www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus cím 
irányadó. 
 
IH Közlemény letöltés 
 
www.palyazat.gov.hu 
 
 
Módosult a GINOP-1.2.1-16 és a GINOP-1.2.2-16 pályázati felhívások több 

pontja  
 

A 2017. január 25-én induló kapacitásbővítő pályázatok felhívásai kapcsán jelentős 
változtatásokat tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. január 20-án. Mindkét 
felhívás kapcsán csaknem duplájára emelkedett a pályázható támogatási összeg felső határa. 
A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére elnyerhető vissza 
nem térítendő forrás 25 és 500 millió forint között lehet, a mikro-, kis- és középvállalkozások 
kapacitásbővítő beruházásainak támogatására megjelenő felhívásnál pedig 5 és 40 millió 
forint közötti összeg nyerhető el.  
 
A GINOP-1.2.1-16 kódszámú felhívás módosításai az alábbi linkre kattintva érhetők el:  
Felhívás módosítás 
 
A GINOP-1.2.2-16 kódszámú felhívás módosításai az alábbi linkre kattintva érhetők el:  



Felhívás módosítás 
 
www.palyazat.gov.hu 
 
 

Ön választ, mi segítünk – pályázat helyi közösségek támogatására 
Benyújtási határidő: 2017.01.31. 

 
A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány 
közreműködésével (a továbbiakban közreműködők) második alkalommal hirdeti meg Ön 
választ, mi segítünk című pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása. 
 
A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi 
közösségek támogatása. Pályázni az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet (a felsorolás 
példa jellegű, nem kizárólagos): 
1. A lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet 
szépítése és védelme a helyi közösség részvételével; a közösségi élet fejlesztése  
2. Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára  
3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások 
kialakítását célzó projektek  
 
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális 
szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes 
alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az 
egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezeteknek. A pályázó 
szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van. 
 
A pályázat fontos dátumai:  

 pályázati projektek benyújtása: 2017. január 2. és január 31. között;  
 pályázati projektek kiválasztása: 2017. február 1. és 2017. február 21. között;  
 vásárlói szavazás a körzetenkénti 3 kiválasztott projektre: 2017. március 8. és 2017. 

április 4. között;  
 győztes pályázatok kihirdetése: 2017. április 17-ei héten.  

 
A pályázat benyújtásának menete:  
Pályázatot 2017. január 31-ig (23:59) a http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online 
pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani. A pályázati adatlaphoz csatolandó 
mellékleteket a pályázati felhívás tartalmazza.   
 
A rendelkezésre álló keret: 25.200.000 Forint  
Az egy pályázó által elnyerhető adomány összege: 400.000 Forint  
A nyertes pályázatok száma: 63 darab  
 
A magyarországi Tesco áruházak összesen 63 darab körzetbe lettek besorolva. Az adott 
körzetben a vásárlók egy vásárlás alkalmával összesen egy szervezetet támogathatnak 
szavazatukkal. A körzetek listája a www.tesco.hu/kozosseg oldalon található meg.  
 
A pályázati projekt futamideje: 2017. május 1. és 2018. február 28.  
A nyertesek kötelesek a projektet 2017. augusztus 31-ig megkezdeni, és 2018. február 28-áig 
lezárni. 



 
Tesco Global Zrt. 
 
 
Nemzeti Együttműködési Alap – Civil szervezetek szakmai programjainak 

támogatása 2017. 
 
Megjelentek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti 
Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2017. évre vonatkozó „Civil szervezetek szakmai 
programjának támogatása 2017." című szakmai pályázati kiírásai. A pályázat célja a 
civil szervezetek szakmai programjainak támogatása. A korábbi évekhez hasonlóan a 
pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
látja el. 
 
A pályázatokat legkésőbb 2017. február 1. és 2017. február 7. között, a szakmai pályázati 
kiírásokban megadott, kollégiumonként eltérő időpontokban az Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) vagy a 
Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerén keresztül 
(FAIR-ben) lehet benyújtani. 
 
A felhívások az alábbi linkeken érhetők el:  
HTTP://WWW.CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA/PALYAZATOK 
 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
 

 

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 

 


