
6. évfolyam 6. szám

2017. június 30.

 

 
CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI 

EGYESÜLET HÍRLEVÉL 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

támogatására 
Kódszám: HUNG-2017 

 
A pályázat célja: 
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
(továbbiakban: Htv.) szerint 
 gyűjtött helyi, tájegységi vagy megyei értéktári elemek a Magyar Értéktárban nyilvántartott 

kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok bemutatása és népszerűsítése 
hagyományosan megrendezendő települési rendezvényeken; 

 települési, nemzeti értékek gyűjtésével és rendszerezésével foglalkozó települési, 
tájegységi értéktárak létrehozása határon belül és külhonban; 

 a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrájának valamint népi kézműves értékeinek 
megőrzésével kollekció tervezése, továbbá 

 hagyományos népi mesterségek továbbörökítését célzó programok megvalósítása. 
 

Támogatási célok: 
I. Helyi értékek bemutatása; helyi-, tájegységi-, megyei értékek népszerűsítése települési 
rendezvényhez kapcsolódóan. A hagyományosan megrendezendő települési 
rendezvényeken a környékhez köthető helyi, tájegységi vagy megyei értéktári elemek, 
kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok bemutatása. 
 
II. Települési, tájegységi értéktárak létrehozása, helyi értéktárat még nem működtető 
települések vonatkozásában (határon belül és külhonban). A helyi értéktárat még nem 
működtető települések pályázhatnak arra, hogy az értéktár létrehozás és működtetés területén 
tapasztalattal bíró településekkel (vagy megyei önkormányzatokkal) együttműködve 
létrehozzák saját értéktárukat. 



 
III. Hagyomány a divatban - viselet másként. A Kárpát-medence hagyományos öltözet-
kultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a 
mai öltözködéskultúrában, hogy azok ünnepeink és hétköznapjaink részévé váljanak. 
Öltözetek és kiegészítőik tervezése (férfi, női vagy gyermek), amelyek alapját tradicionális 
formavilág, díszítmény, alapanyag vagy technika jellemzi, az alábbi témákban: 
1. Mai, modern ünnepi és hétköznapi ruhák és kiegészítőik (táska, ékszer, lábbeli stb.), 
amelyeken fellelhető a hagyomány egy-egy eleme akár a formavilágban, akár a 
díszítményben vagy az alkalmazott technikában. 
2. Fókuszban a kékfestő - a hagyományosan előállított kékfestő anyag mai modem 
alkalmazása férfi, női, gyermek ruházaton. 
 
Pályázni valamely pályázati kategóriának megfelelően 3-5 darabból álló új kollekció - 
alapanyagukban, stílusukban hasonló modellek - tervdokumentációjával, vagy rajzaival lehet. 
 
IV. Hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák továbbörökítését célzó 
programok, alkotótáborok szervezése. A helyi, megyei értéktárakban már szereplő népi 
kézműves értékek megismertetése a nagy közönséggel, kiadványokban való megjelentetése és 
annak széles körben történő terjesztése; rendezvényeken kiállítás, mesterség bemutató 
formájában; továbbá a hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák 
továbbörökítése képzéseken és alkotótáborokban. 
 
 
A pályázat benyújtására jogosultak köre (továbbiakban: pályázók) az egyes pályázati 
célok tekintetében: 
 
I. Pályázati cél esetében: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és 
c) alpontjai szerinti civil szervezet, alapítvány, illetve közalapítvány is; helyi 
önkormányzatok, megyei önkormányzatok, önkormányzatok által alapított non-profit 
gazdasági társaságok, illetve olyan gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok, 
amelyek a helyi (települési, külhoni települési, megyei) értéktár bizottsággal együtt valósítják 
meg a pályázati programot, amelynek igazolásául együttműködési szándéknyilatkozatot 
csatolnak a pályázathoz. Egy település, tájegység, megye esetében csak egy rendezvény 
támogatható. 
 
II. Pályázati cél esetében: Települési önkormányzat (települési, megyei) vagy olyan, a 
települési vagy megyei önkormányzat által megbízott civil szervezet, vagy helyi értéktár 
bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező Htv. 3. § (4) bekezdés szerint települési 
szervezet, melyeknek székhelye Magyarországon van és Magyarországon bejegyzett, továbbá 
Külhoni Nemzetrész Értéktár Bizottság által támogatott külhoni szervezet, amelynek 
igazolásául nyilatkozatot csatolnak. 
 
III. Pályázati cél esetében: Természetes személyek. 
 
IV. Pályázati cél esetében: Civil szervezetek (amelyek alapító okiratában, vagy 
alapszabályában szerepel a népi kézműves hagyományok megőrzésének feladata és népi 
kézműves tagsággal rendelkeznek), a népművészet mesterei. 
 
A pályázattal elnyerhető támogatás összege: 
I. Pályázati cél esetében: 1.000.000.forinttól 2.000.000 forintig terjedhet. 



II. Pályázati cél esetében: 300.000 forinttól 500.000 forintig terjedhet. 
III. Pályázati cél esetében: (darabonként bruttó 80.000 Ft) egy kollekció esetében összesen 
bruttó 240.000 forinttól 400.000 forintig terjedhet. 
IV. Pályázati cél esetében: 1.000.000.forinttól 1.500.000 forintig terjedhet. 
 
A pályázatokat 2017. június 23-tól 2017. július 23-án 23 óra 59 percig lehet elektronikusan 
kitölteni, illetve véglegesíteni a http://palyazat.hungarikum.hu/index_main1.php weboldalon 
elérhető elektronikus felületen.  
 
A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia és a képviseletre 
jogosult aláírásával kell ellátnia. Az adatlapot a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt 1 
eredeti és 1 másolati példányban az elektronikus kitöltő felületen való véglegesítést követő 3 
munkanapon belül a Földművelésügyi Minisztérium, Hungarikum Főosztály (1392 Budapest, 
Pf.: 279) címre egy darab zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként kell postára 
adnia. 
 
Pályázati felhívás letöltés  
 
 

Módosul a Magyar Államkincstár Mezőgazdaság és vidékfejlesztési 
ügyfélszolgálatának nyitvatartása 

 
Módosul a Magyar Államkincstár Mezőgazdaság és vidékfejlesztési ügyfélszolgálatának 
nyitvatartási ideje az alábbiak szerint: 
 
• hétfő: 8:30 - 16:00 
• kedd: 8:30 - 16:00 
• szerda: 8:30 - 12:00 
• csütörtök: 8:30 - 16:00 
• péntek: 8:30 - 14:00 
• szombat-vasárnap: zárva 
  
Magyar Államkincstár –Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés (MAHOP, VP) Széchenyi 2020 
Ügyfélszolgálatán keresztül történő elérhetőség: 
Tel: (1) 896-0000 (1-1-7 menüpont) 
E-mail: ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu 
Honlap: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24 
Levelezési cím: 1476 Budapest Pf. 407. 
 
www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek 
 
 

Módosult a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás 

 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) 
felhívás. 



 
A módosítás a felhívás alábbi pontját érinti: 
- A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet 
módosult. 
 

Felhívás letöltés  
 
 

Tájékoztatás a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás kapcsán 

 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) 
pályázati felhívás kapcsán az IH felhívja a támogatást igénylők figyelmét, hogy nem jogosult 
támogatási kérelmet benyújtani az, aki 2009. január 1-jét követően a kérelemben megjelölt 
megvalósítási hely és az adott célterülethez kapcsolódó, a felhívás 3.1 pontjában leírt 
tevékenység(ek) vonatkozásában uniós, illetve hazai támogatásban részesült, amennyiben a 
fenntartási kötelezettséget még nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási 
kérelem benyújtásáig még nem járt le.  
 
Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó 2009. január 1-jét követően már támogatást 
kapott valamely hazai és/vagy uniós forrásból ugyanazon megvalósítási hely tekintetében, de 
a jelen felhívás alapján benyújtott kérelmében megjelölt, a felhívás 3.1. pontja alapján 
támogatható tevékenység nem azonos a korábban már támogatott tevékenységgel, úgy a 
felhívás keretében jogosult támogatás elnyerésére. 
 
Tájékoztatás 
 
 

 
Módosul a Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 

mezőgazdaság című felhívás beadási határidejének kezdete 
 

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi 
2020 keretében megjelent „Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 
mezőgazdaság” című (VP6-16.9.1-17 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási 
időtartamának első napja. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. július 17. napjától 
lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak. 
 
Közlemény 
 
 

 
Támogathatóvá válik az ipari faültetvény telepítése a Vidékfejlesztési 

Programban 
 
Immár önálló kormányrendelet szabályozza az ipari célú fás szárú ültetvények telepítését. 
Ennek eredményeképpen napokon belül a Vidékfejlesztési Program erdősítésre szánt 



támogatási keretéből az erdőnek nem minősülő, ipari faültetvények telepítésére is igényelhető 
forrás. A vonatkozó 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2017. évi 86. 
számában jelent meg. 
 
A Miniszterelnökség a 2014-2020 közötti időszak uniós forrásainak hatékony és eredményes 
felhasználása érdekében mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdálkodók fejlesztési 
igényeiknek megfelelő támogatási lehetőségekhez jussanak. A most megjelent 
kormányrendelet segítségével a Vidékfejlesztési Program „Erdősítés támogatása” című, 
mintegy 50 milliárd forint keretösszegű pályázata esetében nyílik lehetőség az ipari célú fás 
szárú ültetvények telepítésének támogatására. A rendelkezésre álló források ezen irányú 
felhasználása érdekében ugyanis szükséges volt az említett ültetvénytípus telepítésére 
vonatkozó jogszabályi háttér megteremtése, mely önálló rendeletként tartalmazza a részletes 
szabályokat. 
 
A megjelent kormányrendelethez igazodva napokon belül az említett erdősítést támogató 
vidékfejlesztési pályázat módosítása is megtörténik, melynek köszönhetően szélesebb körben, 
hatékonyabbá válik az erdősítésre szánt keretösszeg felhasználása. 
 
Forrás: Miniszterelnökség 

 

 

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 

 


