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Ismét igényelhető támogatás méhészeti gépjárművekre! 
 
A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján az idei évben is igényelhet 
mezőgazdasági csekély összegű vissza nem térítendő támogatást az a méhész, akinek 
üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van. 
 
A támogatást az üzemben tartáshoz kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá 
a 2017. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer költségei után lehet igényelni. 
 
A támogatás igénybevételéhez a kérelmet 2018. február 15. és 2018. április 15. közötti 
időszakban kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz postai úton (1476 Budapest Pf. 407. 
címre) a 3/2018. (I. 26.) Magyar Államkincstár Közlemény melléklete szerinti, N0800 számú 
nyomtatványon, az előírt mellékletek csatolásával együtt. 
 
A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring 
vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a 
kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe. 
 
A támogatás összege a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, 
illetve vándor méhesházra a 2017. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, továbbá az OBU fedélzeti rendszer nettó 
ára, de legfeljebb negyvenezer forint lehet. A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére 
álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra. 
 
3/2018. (I. 26.) Magyar Államkincstár Közlemény 
 
 
 

Megjelent a Zöld Forrás pályázat 2018. évi kiírása 
 
Magyarország környezetpolitikai céljainak – a természeti értékek védelme, az erőforrások 
takarékos-, hatékony- (fenntartható) használata, továbbá az emberi egészség környezeti 
feltételeinek javítása – a Nemzeti Környezetvédelmi Program ad átfogó keretet. A civil 
szervezetek kiemelkedő szerepet vállalnak abban, hogy e célkitűzések teljesüljenek. 
 



A Földművelésügyi Minisztérium ezúton hirdeti meg a fentieknek megfelelő civil 
feladatvállalást segítő Zöld Forrás pályázatot. Támogatási igényt közhasznú környezet- vagy 
természetvédelmi célú társadalmi szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) nyújthatnak be 
a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő, annak megvalósítását elősegítő 
projektterveikre. 
 
A Zöld Forrás pályázat keretösszege 70 millió forint. A pályázatokat 2018. március 01-től 
2018. április 04-ig, kizárólag postai úton lehet beadni. Egy jelentkező legalább 600 ezer, 
legfeljebb 2 millió forint összegre pályázhat. 
 
A pályázati felhívás szövegét, a pályázati adatlapot, valamint a pályázati eljárás során végig 
kötelezően figyelembe veendő beszámoló tájékoztatót itt érhetik el. 
 
Hiánypótlásra a pályázati szakaszban nincs lehetőség, ezért fontos, hogy a pályázó szervezet 
vezetője alaposan ellenőrizze a befogadási feltételek teljesülését az elkészített pályázati 
dokumentációban, még annak postára adása előtt. 
 
Felhívás letöltés 
 

 
 

Ön választ, mi segítünk – Pályázati felhívás 
 
 
A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány 
közreműködésével (a továbbiakban közreműködők) negyedik alkalommal hirdeti meg Ön 
választ, mi segítünk című pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása. A 
program a vásárlók bevonásával, az alábbi feltételekkel zajlik: 
 
A pályázati felhívás célja: 
1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet 

előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, 
zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a 
helyi közösségi élet fejlesztése  

2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára  
3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások 

kialakítását célzó projektek  
 
A pályázók köre: 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. Ezen túlmenően informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, 
amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését 
és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor 
nyilatkozatot tesz. 
 
A pályázat fontos dátumai: 
- pályázati projektek benyújtása: 2018. február 19. és március 29. között;  
- pályázati projektek kiválasztása: 2018. április 3. és április 20. között;  



- vásárlói szavazás a körzetenkénti 3 kiválasztott projektre: 2018. május 7. és június 4. között; 
- vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2018. június 20. után.  
 
A pályázat benyújtásának menete: A pályázatot 2018. március 29-ig (12:00) a 
http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve a szükséges 
mellékletek csatolásával lehet benyújtani. 
 
 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! - „Találd meg, írd le és őrizd meg!” 

 
A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya által életre hívott 
Vadonleső Program és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság a Vizes 
Élőhelyek Világnapja alkalmából tematikus pályázatot hirdet a lakhelyeden vagy annak 
közelében található vizes élőhely és annak élővilága jobb megismerése, megismertetése 
céljából. 
  
A feladat a következő: 
 keresd fel a lakhelyeden vagy annak közelében található vizes élőhelyet (láp, mocsár, tó, 

időszakos vízborítottságú gyeptársulás, patak vagy folyó mente stb.) 
 gyűjts össze minél több információt az élőhely jellegéről, kiterjedéséről, történetéről 
 írj fajlistát az ott megfigyelt állat- és növényfajokról 
 keress olyan fajt, amely szerepel a Vadonleső Program honlapján (www.vadonleso.hu) és 

jelentsd ott be 
 állíts össze egy javaslatcsomagot, amely az adott vizes élőhely természetközeli 

állapotának fenntartását, esetleg javítását célozza 
 mindezeket összegezd egy kis tanulmány formájában, ebben szerepelhetnek ábrák, fotók, 

egyéb illusztrációk is 
  
Pályázati feltételek és benyújtás: 
 12-18 éves kor 
 Formátum: elektronikusan (kizárólag pdf formátumban) vagy papír alapon, fűzött vagy 

kötött kiadvány 
 Terjedelem: szimpla sortávolság, 12p betűméret 1,5 cm margó a lap minden oldalától, 

maximum 5 oldal (a fajlista, térképek és egyéb járulékos adatok külön mellékletben 
szerepelhetnek) 

 Egy pályázó egy pályaművel vehet részt. 
  

Pályázati jelentkezés: 
Az egyéni vagy csoportos pályamunkák beküldhetők 2018. október 31-ig a 
Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályához (Budapest, Kossuth 
Lajos tér 11, 1055., email: vadonleso@fm.gov.hu). Kérjük, a borítékra, vagy az e-mail 
tárgyaként írjátok rá a pályázat címét: „Találd meg, írd le és őrizd meg!” 
 
Pályázati felhívás 
 
 

Nemzeti Kulturális Alap Zeneművészeti Kollégiuma  
nyílt pályázati felhívásai 



 
1. Téma: Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatása (egyedi 
hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű rendezvények 
megvalósítása) 
Pályázók köre: a hangversenyt/hangversenyeket megrendező, a pályázat benyújtásakor 18. 
életévüket betöltött magánszemélyek, valamint jogi személyek, és egyéni vállalkozók. 
Tervezett keretösszeg: 80.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft 
Altéma kódszáma: 110133/133 
Megvalósítás időtartama: 2018. május 1. - 2019. május 31. 
Benyújtási határidő: 2018. március 22. éjfél. 
 
2. Téma: Ismeretterjesztő tematikus komolyzenei koncertsorozatok, komolyzenei vetélkedők, 
komolyzenei táborok és kurzusok, továbbá interaktív komolyzenei foglalkozások 
kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási 
intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő 
koncertlátogató közönség számának növelése céljából 
Pályázók köre: a zenei ismeretterjesztés területén többéves gyakorlattal rendelkező előadó-
művészeti együttesek, hangversenyszervezők, alap- és középfokú oktatási intézmények 
(oktatási intézmények alapítványai és egyesületei is), továbbá a pályázat benyújtásakor 18. 
életévüket betöltött magánszemélyek, és egyéni vállalkozók. 
Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft 
Altéma kódszáma: 110104/133 
Megvalósítás időtartama: 2018. szeptember 1. - 2019. augusztus 31. 
Benyújtási határidő: 2018. március 22. éjfél. 
 
Zeneművészeti Kollégium felhívásai 
 
 

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma  
nyílt pályázati felhívása 

 
3. téma: Legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállítások, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatása. 
Pályázók köre: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) működési 
engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. Nem jogi személy esetében annak fenntartója 
nyújthat be pályázatot. 
Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás: maximum 2.000.000 Ft 
Altéma kódszáma: 204106/294 
Megvalósítás időtartama: 2018. június 1. - 2019. április 30.  
Benyújtási határidő: 2018. március 12. éjfél. 
 
Közgyűjtemények Kollégiuma felhívása 
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