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Megjelent a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati felhívás 
 
 
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, illetve a közétkeztetés 
fejlesztésének megvalósítása érdekében került meghirdetésre. 
 
1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális 
fejlesztése – a maximálisan igénybe vehető támogatás mértéke 50 millió forint  
2. célterület: közétkeztetés fejlesztése – a maximálisan igénybe vehető támogatás 
mértéke 20 millió forint 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12,64 
milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:  
1. célterület: 3,54 milliárd forint 
2. célterület: 9,1 milliárd forint.  
 
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma az 1. célterület esetében: 70 - 100 db;  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma a 2. célterület esetében: 460 - 520 db. 
 
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében (legalább egy 
tevékenység kötelezően választandó):  



a) fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;  
b) üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;  
c) piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) 

felújítása, kialakítása.  
 
Közkonyha fejlesztése (2. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően 
választandó):  

a) étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;  
b) raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;  
c) étkező helyiség férőhelyének bővítése;  
d) konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és 

csomagolástechnika beszerzése.  
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Mindkét célterület esetében:  

- szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben nincs még ilyen);  
- akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen);  
- tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Mindkét célterület esetében:  

a) szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;  
b) szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz 

kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése.  
 
A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt 
elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:  
 
1. célterület esetében:  

- a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása;  
- vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.);  
- használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése;  
- a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések 

beszerzése;  
- parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása.  

 
2. célterület esetében:  

- étkezőbútorok beszerzése;  
- étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;  
- épület külső felújítása;  
- az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldterület, konyhakert) 

kialakítása, átalakítása, felújítása;  
- használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése.  

 
Nem támogatható tevékenységek: 
A felhívás keretében a 3.1.1-3.1.2 pontjainak alfejezeteiben meghatározott tevékenységeken 
túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:  
 
1. célterület esetében: elektromos parkoló-rendszer kiépítése;  
2. célterület esetében: új épület építése;  



Mindkét célterület esetében: járművek beszerzése.  
 
A támogatás mértéke, összege:  
 
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett kategóriába tartozó járásban 
lévő településeken a maximális támogatási intenzitás 85%. 
 
A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázatra 2017. április 28. és 2019. 
április 30. között nyújthatók be a kérelmek a www.mvh.allamkincstar.gov.hu  
weboldalon.  
 
Az első értékelési szakasz 2017. május 29-ig tart. Az értékelési határnapokig benyújtott 
projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 

 
Pályázati felhívás letöltés  
 
 

Pályázati felhívás falusi ifjúsági közösségeknek 
 
 
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA és a Második Hullám Vidéki Ifjúsági 
Szövetség – MHVISZ pályázatot hirdet falusi ifjúsági közösségeknek. A kiválasztott 
példaértékű tevékenységet folytató díjazottak vissza nem térítendő, szabad felhasználású 
pénzbeli támogatást kapnak.  
 
A pályázat meghirdetője és az együttműködő partnerek a pályázati felhívásra falusi 
ifjúsági közösségek jelentkezését várja a következőkben részletezett további 
feltételekkel: 
 A pályázó közösség 5.000 lakosnál kisebb lélekszámú településen kell, hogy működjön, 

tevékenysége elsődlegesen arra az adott településre koncentrálódjon. A lakosságszám 
megállapításánál a 2016. január 1-jei KSH települési adatok az irányadók. 

 A pályázónak nem kell jogilag formalizáltan, egyesületként működnie. Lehet egy nagyobb 
egyesület része, vagy bármilyen egyéb jogilag nem formalizált közösség. 

 A pályázó közösségben tevékenységet folytatók döntő többsége fiatal kell, hogy legyen. 
 A pályázó tevékenységével elsődlegesen a településen élő fiatalokat kell, hogy 

megszólítsa. 
 
A pályázat díjazása: 
A pályázók közül három közösség kap díjazást. Az első helyezett 500.000,- forint, a második 
helyezett 300.000,- forint, a harmadik helyezett 200.000,- forint közösségi célú, de szabadon 
felhasználható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást kap. 
 
A pályázat tartalma és formája: 
A pályázati folyamat két fordulóból áll. Az első fordulóban a pályázatot az mhvisz.hu oldalról 
letölthető pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani. A kitöltött, aláírt űrlapot 
csatolmányként, .pdf formátumban a legjobbfalusiifjusagikozosseg@gmail.com címre kell 
elküldeni. 
 
A pályázati űrlaphoz csatolni lehet egyéb, a szervezet tevékenységét bemutató dokumentumot 
vagy az e-mailban fel lehet tüntetni internetes hivatkozásokat, amelyek a közösség 



tevékenységét mutatják be. 
 
Pályázati határidő 2017. március 23. 16.00 óra. 
 
Pályázati felhívás letöltés 
 
 
Módosul A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című 
felhívás 
 
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi 
2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 
támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási 
időszakának első napja. 
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. napjától lehetséges. A felhívás 
tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak, annak érdekében, hogy csak a 
valós gazdálkodói tevékenységet folytató fiatal gazdák nyújthassák be támogatási kérelmüket. 
 
Az Irányító Hatóság felhívja az érintettek figyelmét, hogy a felhívás módosításának 
részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak. 
 
www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek 
 
 
Módosult a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet  
  
A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2017 februárjában 
módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a 
kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások az alábbi linkre kattintva elérhetők:  
 
Közlemény 
 
 
Módosult az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (ÁÚF) című dokumentum 
  
„A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 2017. február 4-én hatálybalépett rendelkezései és a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása következtében módosult 
Általános Útmutató a Felhívásokhoz (ÁÚF) c. dokumentum. 
 
Az ÁÚF 9. fejezete módosításra került azzal, ha a beszerzés támogatása eléri a 40 M Ft 
összeget, úgy az közbeszerzés köteles, továbbá a közbeszerzésekről szóló törvényben 
meghatározott értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó beszerzésekről tájékozató került 
beemelésre. Az ÁÚF 9. fejezete a Rendelet módosítása következtében kiegészült azzal, hogy, 
a minősített vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzésekre vonatkozó mentesítési 
eljárás megkezdése előtt az IH hozzájáruló nyilatkozatot állít ki. A módosított dokumentum 
letölthető az „Általános útmutató a felhívásokhoz-Szerződés minták-ÁSZF-kifogás sablon” 
menüpontból.” 



 
Közlemény 
 
 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával  

a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület működését! 

Adószámunk: 18284988-1-12 

 

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról! 

 
Forrás: www.nav.gov.hu 
 

 

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 

 


