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CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI 

EGYESÜLET HÍRLEVÉL 
 
 

Várhatóan decemberben nyílik újra meg a "VP - Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése a feldolgozásban" című felhívás 

 
 

A felhívás alapján 2 célterületre, egyrészt az élelmiszer-feldolgozó üzemek, másrészt a 
borászati üzemek fejlesztésére lesznek benyújthatók a támogatási kérelmek. Az 
élelmiszeripari feldolgozást támogató kérelemben egyéni beruházás esetén maximum 500 
millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 millió Ft lehet a támogatás. A borászati 
üzemek fejlesztése esetében maximum 200 millió forint lehet a vissza nem térítendő 
támogatás.  
 
A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható 
költség 40%-a, az ország többi részén 50%-a. A támogatási kérelmek benyújtására 
előreláthatólag 2018. december 10-től lesz lehetőség, az első értékelési határnap 2019. január 
10. 
 
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem 
minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag az Annex I. termék előállítására 
vonatkozó – tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek 
lesznek támogathatóak. 
 
1. célterület: Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése: 

 termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakítása 

 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése 
 
2. célterület: Borászati üzemek fejlesztése 

 szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, 
bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez 
kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások 
kialakítása 

 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése 
 
A fentiek mellett támogatható tevékenységek továbbá: 

 energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek: szigetelés, nyílászáró-



csere, fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése, 
technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése és új, 
energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.  

 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: napkollektor, 
biomassza alapú és hőszivattyú rendszer, geotermikus energia használata, biogáz 
termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása 

 telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és 
kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út) a felhívás 5.7 pontjában 
rögzített felső korlát figyelembe vételével 

 az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy 
raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése 

 a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati 
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek 
beszerzése 

 a 2. célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a 
technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály) 

 a 2. célterületen fahordó vásárlása 
 
A felhívásra az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve 
TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők 
nyújthatnak be támogatási kérelmet: 
 
1. célterület esetében: 

 mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy a kérelem benyújtását megelőző évben 
árbevételük 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a kérelemmel érintett 
tevékenysége Annex I. mezőgazdasági termék feldolgozására irányul 

 mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben 
rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel és a 
támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. mezőgazdasági termék 
feldolgozására irányul, valamint a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel 
kizárólag Annex I. terméket állít elő. 

 
A célterület keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is lesz 
lehetőség. 
 
2. célterület esetében:  

 mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy a kérelem benyújtását megelőző évben 
árbevételük 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, a támogatási 
kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. borászati terméket használ fel, valamint 
a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 
2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására 
irányul. 

 mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben 
rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel, a 
támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 
2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel, valamint a 
támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 
2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására 
irányul. 

 



A vissza nem térítendő támogatás az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 
500 millió forint, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd forint lehet.  
 
A 2. célterület esetében maximum 200 millió forint támogatás igényelhető.  
A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható 
költség 40%-a, az ország többi részén 50%-a. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2018. december 10-től van lehetőség. 
 
Felhívás tervezet  
 
 

Módosult a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
 

 
A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2018 
szeptemberében módosításra került a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket érintő legfontosabb 
módosítások az alábbi linkre kattintva érhetők el: 
 
Részletek itt 
 
 

A VP projektek helyszíni vizsgálataihoz kapcsolódó tájékoztatók 
 

A Magyar Államkincstár három tájékoztató dokumentumot állított össze a helyszíni 
ellenőrzések és az építési beruházások követelményeinek legfontosabb tudnivalóiról. 
 
Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében igénybe vehető beruházással érintett 
támogatások felhasználásával kapcsolatos helyszíni vizsgálatokról 
Letöltés 
 
 
Tájékoztató az építési beruházásokhoz kapcsolódó követelmények helyszíni vizsgálatához 
Letöltés 
  
 
Építési beruházáshoz tartozó követelmények az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján 
Letöltés 
 
Forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
 
 

Az NKA Szépirodalom Kollégiuma nyílt pályázati felhívása  
 
 
Az NKA Szépirodalom Kollégiuma 2018. évi nyílt pályázati felhívása kulturális szempontból 



értékes irodalmi rendezvények megvalósítására.  
 
Pályázati cél: A Szépirodalom Kollégiuma magas színvonalú, a kortárs magyar irodalom 
sokszínűségét népszerűsítő irodalmi rendezvénysorozatok (melyek minimum 5 eseményből 
állnak), vagy kiemelkedő szépirodalmi értékeket tudatosító egyedi rendezvények 
megvalósítását kívánja támogatni. 
 
Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyek a különböző határok között élő magyarság 
irodalmi kapcsolatait, ismereteit is erősítik.  
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. 
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 000 000 Ft 
 
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. 
 
Altéma kódszáma: 107108/139 
 
Pályázók köre: jogi személyek, egyéni vállalkozók. 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. szeptember 1. – 2019. szeptember 1. 
 
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. október 24-én éjfélig lehet. 
 
Pályázati felhívás 
 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 

HAGYOMÁNYŐRZŐ SZÜRETI NAP ÉS CSERHÁTALJA FOLKLÓRÜNNEP 
Palotás - 2018.09.29. 

Program 
 
 

14. SZŐLŐ- ÉS BORÜNNEP ÉS 34. SZÜRETI FELVONULÁS 
Pásztó - 2018.09.29. 

Program 
 
 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK PÁSZTÓN 
2018.10.01.-07. 

Program 
 
 



ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK PALOTÁSON  
2018.10.01.-07. 

Program 
 
 

NŐK A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN 
Pásztó – 2018.10.06. 

Program 
 
 

BUJÁKI SZÜRETI 
2018.10.07. 

Program 
 
 

12. BIOMED TÓKERÜLŐ FUTÁS 
Palotás – 2018.10.14. 

Információ 
 
 
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 adatkezelési szabályzat: 
Adatkezelési szabályzat letöltés 
 

 

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 

 


