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Módosul a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás 

benyújtási határideje 
 
 

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának közleménye a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című 
felhívás benyújtási határidejének módosításáról 
 
A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, 
hogy módosul a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás támogatási kérelmeinek 
benyújtási határideje. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 15. napjától lehetséges. 
A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások várhatóak, ezért kérjük, kövessék 
figyelemmel a www.szechenyi2020.hu oldalon megjelenő módosításokat. 
 
Közlemény letöltés 
 
 
 

Módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató 
VP6-6.4.1.-16 kódszámú felhívás benyújtási határideje 

 
 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek 
beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1–16 
kódszámú) felhívás benyújtásának határideje.  
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 8. napjától 2019. május 14. napjáig 



van lehetőség. Az első értékelési szakasz zárása: 2017. június 08.  
 
Közlemény letöltés 
 
 

Megjelent az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok 
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás 

 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Együttműködések támogatása a REL és a helyi 
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című (VP3-16.4.1-17 kódszámú) 
felhívás.  
 
A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése 
keretében a rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és 
fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, 
amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre 
alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével. A tartós és strukturált 
termelői együttműködések feladata, hogy több éves, közös projekttervre alapozott, egyéni és 
közös értékesítési formákat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést, eseti promóciós 
akciókat meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló együttműködéseket, saját üzleti 
modelleket alakítson ki.  
 
A termelői együttműködésen alapuló, rövid láncú értékesítési üzleti modell lehet minden 
olyan megoldás, amelyben a termelők és a végső fogyasztó között közvetlen az értékesítési 
kapcsolat, vagy abban maximum egy közvetítő szereplő vesz részt. Ilyen lehet többek között a 
rendszeres fizikai piaci megjelenés, a „boltra szállítás”, illetve a közétkeztetés vagy a 
vendéglátás számára történő rendszeres beszállítás. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 6. napjától 2019. június 5. napjáig van 
lehetőség. Az első értékelési szakasz zárása 2017. év július hó 6. nap.  
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,84 
milliárd Ft. 
 
Pályázati felhívás letöltés 
 
 
 

Megjelent a VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által 
támogatott mezőgazdaság pályázati felhívás  

 
Jelen felhívás célja a Vidékfejlesztési Programban (a továbbiakban: VP) megfogalmazott 
eredmények megvalósítása a gyakorlati mezőgazdasági tudásátadásának, az önellátási 
képesség fokozásának, a hátrányos helyzetű célcsoportok, a fogyatékossággal élő és a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek, a társadalomba való 
beilleszkedés biztosításának elősegítésével. 
 
A konstrukció két célterületet támogat:  
1. célterület - Szolidáris gazdálkodás: Célja, hogy a mezőgazdasági termelésbe való bevonás 
által a társadalmi felelősségvállalás tudatosítását erősítse tudásátadás és tapasztalatszerzés 



által. A mezőgazdasági üzem (vagy üzemek) és az együttműködő célcsoport(ok) programjai 
és közös tevékenysége által első sorban az alábbi társadalmi célok elkéréséhez való 
hozzájárulás erősödik: a célcsoport tagjainak fenntartható mezőgazdasági termeléssel, 
valamint egészségtudatos élelmiszerfogyasztással kapcsolatos szemléletformáló oktatása, 
képzése, illetve az egészségügyi, szociális vagy egyéb nehézséggel küzdő célcsoport 
társadalmi befogadásának erősítése érdekében történő érzékenyítés. 
 
2. célterület - A hátrányos helyzetű csoportok integrációján túli cél az ilyen módon előállított 
termékek és a fogyasztók önszerveződő csoportosulásának szervezése a közösség által 
támogatott gazdálkodás keretében: A közösség által támogatott gazdálkodás olyan termelési 
és értékesítési szemlélet, amely szerződés vagy megállapodás alapján létrejött – termelők és 
fogyasztók között fennálló – együttműködés. Az együttműködés keretében a termelők és a 
fogyasztók elkötelezettek egymás felé, közöttük olyan rendszeres és közvetlen kapcsolat van, 
mely mind a termelő mind a fogyasztó számára előnyös. A termelőnek az együttműködés 
megteremti a jó minőségű mezőgazdasági termékek előállításának és értékesítésének 
lehetőségét, a fogyasztó pedig folyamatosan friss, helyi és biztos eredetű élelmiszerhez, 
termesztéssel kapcsolatos ismeretekhez jut. 
 
Jelen felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 
milliárd Ft. 
 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
olyan együttműködési megállapodás alapján létrejött, legalább kettő tagból álló 
konzorciumok, amelyek esetén legalább egy tag mezőgazdasági termelőnek minősülő 
mikrovállalkozás és legalább egy tag:  

- az 1. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló 
intézmény;  

- a 2. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló 
intézmény, valamint a fogyasztókat tömörítő, vagy fenntartható élelmiszertermeléssel 
és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, 
referenciával rendelkező non-profit szervezet.  

 
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 2-től 2019. június 7-ig van lehetőség, az 
első határnap 2017. július 4.  
 
Az igényelhető támogatás a projekthez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek esetében 
maximum 25.000 eurónak megfelelő forintösszeg 90%-os támogatási intenzitással. A 
projekthez közvetetten kapcsolódó tevékenységekre maximum 80.000 eurónak megfelelő 
támogatás igényelhető 60%-os támogatási intenzitással. 
 
Pályázati felhívás letöltés  
 
 

 
A KÖZMŰVELŐDÉS Kollégiuma nyílt pályázati felhívása 

Benyújtási határidő: 2017. május 8. 
Altéma kódszáma: 205108/108 

 
 

Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi 



események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése. 
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás: programonként 800.000 Ft 
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100% 
 
Pályázók köre: Közművelődési alaptevékenységgel (statisztikai adatlap a 2016. évi 
közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok 
(települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), 
egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. 
 
Pályázati felhívás letöltés 
 
 

 
A KÖZMŰVELŐDÉS Kollégiuma nyílt pályázati felhívása 

Benyújtási határidő: 2017. május 8. 
Altéma kódszáma: 205108/107 

 
Pályázati cél: Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő 
közösségek létrehozásának és szakmai tevékenységeinek támogatása (települési szintű 
kulturális értékek felkutatása, újragondolása, élményközpontú befogadásának segítése; helyi 
identitás erősítése; támogatásban részesülnek: alkotó és előadóművészeti, hely- és 
honismereti, illetve a mindennapi élet minőségét fejlesztő közösségek.) 
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft 
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. 
 
Pályázók köre: kétezer fő alatti magyarországi településeken működő közművelődési 
intézmény, települési önkormányzat, közművelődési tevékenységet folytató civil szervezet, 
egyesület, alapítvány, amelyek közművelődési alaptevékenységet igazoló (statisztikai adatlap 
a 2016. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) dokumentummal rendelkeznek. 
 
Pályázati felhívás letöltés 
 

 
 

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK Kollégiuma címzett pályázati felhívása 
Benyújtási határidő: 2017. május 8. 

Altéma kódszáma: 204105/281 
 

  
Pályázati cél: Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése. 
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 150.000.000 Ft címzett keret 
Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 3.500.000 Ft 
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 90%. 
 
Pályázók köre: 



 Nyilvános könyvtári jegyzékeken szereplő közkönyvtárak. 
 Megyei könyvtárral Könyvtárellátási Szerződést kötött települések önkormányzatai. 

 
A könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben – telephelyén vagy fiókkönyvtárában – elhelyezett 
új bútorok, kiegészítő berendezések, infokommunikációs eszközök beszerzésére pályázhatnak 
a pályázók körénél megjelölt intézmények, amelyek 2015-2016-ban jelentős könyvtárépület- 
vagy nyilvános könyvtári szolgáltató tér fejlesztést hajtottak végre, vagy 2017-ben ilyen 
fejlesztésük folyamatban van, és annak befejezését követően a bútorok beszerzése és 
elhelyezése megtörténik 2018. augusztus 31-ig.  
 
Pályázati felhívás letöltés 
 
 

 
Megjelentek a „Muzsikál az erdő” 2017-es pályázatai 

 
A Muzsikál az Erdő Alapítvány hagyományaihoz híven a 2017-es évben is alkotói 
pályázatokat hirdet. A Képzőművészeti, a Fotópályázat, az Irodalmi pályázat mellett az óriási 
népszerűségnek örvendő Gyermekrajzpályázatra is jelentkezhetnek az érdeklődők. A 
„Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat 2017-ben a 14. évadára készül az ország 3 térségében, 
valamint az őszi, Gyula térségében szerveződő program egy napja határon túlra, a Partiumba 
látogat. 
 
www.muzsikalazerdo.hu 
 
Képzőművészeti pályázat 
 
Fotó pályázat 
 
Irodalmi pályázat 
 
Gyermekrajz pályázat 
 
 

 

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 

 


