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Megjelent a Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú Közleménye 
 

Megjelent a Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleménye a Vidékfejlesztési 
Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel 
kapcsolatos általános tájékoztatásról.  
 
A közlemény célja a Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) keretében megjelent 
pályázati felhívások alapján megvalósuló projektekhez nyújtandó támogatás igénybevételéhez 
kapcsolódó szabályok rögzítése, ismertetése, továbbá a legfontosabb gyakorlati tudnivalók 
összefoglalása. 
 
A közlemény a Magyar Államkincstár, mint Kifizető Ügynökség honlapján 
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu) és a VP Irányító Hatósága, mint Támogató honlapján 
(www.szechenyi2020.hu) került közzétételre. 
 
 
 

Módosult a vidékfejlesztési projektek sikeres megvalósítását segítő tájékoztató 
 
A vidékfejlesztési beruházások eredményes megvalósítása érdekében módosult az EMVA 
Irányító Hatóság, vidékfejlesztési projekteket érintő tájékoztatója. A Széchenyi2020 honlapon 
elérhető iránymutatás a nyertes pályázók számára a fejlesztéseik során felmerülő kérdésekben 
nyújt segítséget. 
 
A most megjelent módosítás a már beérkezett kifizetési kérelmek gyakorlati tapasztalataihoz 
igazodva került kialakításra. Ennek megfelelően elsősorban a mérföldkövek módosítása, a 
változás bejelentés, illetve az építési költségek elszámolásának szabályai kapcsán változott, 
illetve egészült ki a korábban megjelent iránymutatás. 
 
Tájékoztató elérés 
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,

megőrzésének és gondozásának támogatására 



 
A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti 
értékek, valamint a hungarikumok megismertetése és népszerűsítése határon belül és 
külhonban. A pályázat kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a 
következő generációk számára, hogy mindennapjaik részévé váljanak, maradjanak. 
 
A HUNG-2018 pályázat célterületei: 
1. célterület: A magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel 
végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül. A pályázattal elnyerhető támogatás 
összege 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. 
 
2. célterület: Nemzeti értékek (települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, 
külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő 
nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése:  

a) nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével, 
b) bemutató terek kialakításával, 
c) rendezvények megvalósításával 

 
A pályázattal elnyerhető támogatás összege 200.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedhet. 
 
3. célterület: Hagyomány a divatban – viselet másként; a Kárpát-medence hagyományos 
öltözet-kultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, 
alkalmazásuk a mai öltözködéskultúrában. A pályázattal elnyerhető támogatás összege 
240.000 forinttól 400.000 forintig terjedhet. 
 
Támogatás formája: Működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatás. 
 
Támogatás intenzitása: az összes elszámolható költség legfeljebb 100%-a. A pályázathoz 
önerő biztosítása nem feltétel. 
 
A pályázati felhívás és mellékletei letöltés 
 

 
 
 

„Hankook Abroncsadományozás” Programfelhívás 
 
A Hankook Tire Magyarország Kft. (2459 Rácalmás, Hankook tér 1., továbbiakban: 
Társaság) 2018-ban is meghirdeti Abroncsadományozási Programját, amellyel a társadalom 
számára fontos tevékenységet végző országos és/vagy helyi hatókörű szervezeteket támogatja. 
 
Az Abroncsadományozási Program keretében a Társaság olyan kisebb alapítványoknak és 
egyesületeknek nyújt segítséget, amelyek méretükből fakadóan más módon ritkán és csak 
nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz.  
 
A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő közhasznú szervezetek 
(továbbiakban: Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti 
közlekedésük biztonságának elősegítése. 
 



A támogatás formája: a Társaság által gyártott gumiabroncsok. Minden szervezet legfeljebb 
12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét. 
 
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés érdemi elbírálásához a szervezetnek az alábbi 
feltételeknek kell megfelelnie: 
• közhasznú vagy alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma, 
• alapító okiratában vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az 

alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység): környezetvédelem és 
ehhez kapcsolódó oktató tevékenység, természetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató 
tevékenység, tájvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység, fenntartható fejlődés és 
ehhez kapcsolódó oktatótevékenység, gyermekek idegen nyelvi oktatása, gyermekek 
biztonságos közlekedésre oktatása, rászorulók támogatása, gyermek-, és koraszülött 
mentés vagy szállítás, bűnmegelőzés, önkéntes rend- és katasztrófavédelmi tevékenység 

 
Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel (vagyis 2013), és ugyanezen időponttól 
megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: az erre a célra létrehozott weboldalon, amelynek címe: 
www.hankookadomany.hu. Ezen a weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó 
dokumentumokat szkennelt formában feltölteni. 
 
Pályázati időszak: 2018. április 25. – 2018. július 20. 
 
A beérkező pályázatok elbírálása: A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a 
program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének 
függvényében – a nyertesekről saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló 
szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát 
maximalizálja. 
 
http://www.hankookadomany.hu/ 
 
 
Ezt az ingyenes hírlevelet azért kapta, mert email címének megadásával regisztrált irodánkban, 
rendezvényeinken vagy emailben. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, 
kattintson ide: LEIRATKOZÁS vagy ezt megteheti a leiratkozas@cserhatalja.eu email címen. 
Ezt követően töröljük hírlevél szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásunkból, és biztosítjuk, hogy a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesülettől elektronikus hírlevelet a továbbiakban nem fog kapni. További tájékoztatásért, 
információért vagy adatmódosítást illetően levelét az info@cserhatalja.eu címre küldheti. 
 

 

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 

 


