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Módosult a LEADER támogatási kérelmek benyújtási határideje 
Új határidő: 2019. január 9. 

 
Egységesen, 2019. január 9. napjára módosult a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 8 
LEADER felhívása esetében a támogatási kérelmek benyújtási határideje. A felhívásonként 
rendelkezésre álló forrásra, az eddig benyújtott támogatási kérelmek számára és az igényelt 
támogatási összegekre tekintettel a munkaszervezet elsősorban az alábbiakban felsorolt 
felhívások esetében várja az új kérelmek benyújtását: 

 VP6-19.2.1.-18-2-17 Előkészítő és megalapozó tanulmányok 
 VP6-19.2.1.-18-3-17 Kisléptékű iparterületek létrehozása és fejlesztése 
 VP6-19.2.1.-18-5-17 Biztonságtechnikai beruházások támogatása 
 VP6-19.2.1.-18-6-17 Közösségi célú beruházások támogatása 
 VP6-19.2.1.-18-7-17 Innovatív közösségi fejlesztések 
 VP6-19.2.1.-18-8-17 Turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatása 

 
Az új benyújtási határidő mellett egyes felhívások esetében pontosításra kerültek a 
támogatható tevékenységek, a műszaki – szakmai és egyéb elvárások, a nem támogatható 
tevékenységek és a fogalomjegyzék. Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívásokban végrehajtott 
módosítások nem érintik hátrányosan a már benyújtott és jelenleg ügyintézés alatt álló 
támogatási kérelmeket! A felhívások módosításának részletes jegyzéke 2015. november 5. 
napjától letölthető formátumban elérhető a www.cserhatalja.eu oldalon. 
 
A módosított felhívások és mellékletei elérhetőek az alábbi linken:  
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 
 

 
Elektronikus iratok címzésének módosulása 

 
A Magyar Államkincstár, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős 
szerv, a jogszabályi feltételeknek eleget téve, az elektronikus ügyintézésben részt vevő 
gazdálkodó szervezetek részére a kiküldendő iratokat a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 
89-91. §-a alapján létrehozott Cégkapus tárhelyre küldi a jövőben. 
 
A természetes személyeknek, illetve meghatalmazottaknak továbbra is az Ügyfélkapus 



tárhelyre küldjük az iratokat. 
 
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
 
 

Megjelent a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban”  
című felhívás 

 
50 milliárd forintos keretösszeggel megjelent a VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése a feldolgozásban című pályázati felhívás, melynek keretében 
élelmiszerfeldolgozó és borászati üzemek fejlesztésére lehet pályázni. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2-tól 2021. január 4-ig van lehetőség 
az első értékelési határnap 2019. január 16. 
 
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek 
nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag az Európai Unióról szóló 
Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek (továbbiakban: 
Annex I. termék) előállítására vonatkozó – tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari 
feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban. 
 
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése  
Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést 
célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése 
érdekében.  
 
Támogatható tevékenységek: Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új 
technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása és/vagy a célterülethez tartozó 
tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.  
 
2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése  
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési 
beruházások.  
 
Támogatható tevékenységek: 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 és/vagy a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, 
építmények kivitelezése.  
 
A Felhívás keretében önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez 
kapcsolódóan támogathatóak pl. az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó 
tevékenységek, a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, telepi 
infrastruktúra fejlesztése, 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. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  
 az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív 



beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft, 
 a 2. célterület esetében maximum 200 millió Ft 
 
A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében az összes elszámolható 
költség 50%-a. 
 
A felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el: 
 
Felhívás letöltés 
 

 
Novemberben újraindul az Otthon melege program 

 
Újraindul az Otthon melege program novembertől, amellyel a háztartási nagygépek cseréjére 
nyílik lehetőség. A program célja, hogy a lakosság olyan hűtő, fagyasztó, valamint mosógép 
készülékeket szerezzen be, amelyek hozzájárulnak a rezsiszámlák csökkentéséhez.  
 
Három kategóriát különít el az Innovációs és Technológiai Minisztérium a program 
meghirdetésekor. Az A+ kategóriában háztartásonként 25 ezer forintra, az A++-ban 40 ezer 
forintra, az A+++ kategóriában pedig  45 ezer forint támogatásra lehet pályázni. 
 
A pályázatokat régiónként eltérő időpontokban november 5. és 19. között lehet benyújtani, 
kizárólag elektronikusan, ügyfélkapun a rendelkezési keret kimerüléséig. A tárca a tavalyi 600 
millió forintos induló támogatási összeget, a tavalyi érdeklődése és a felhasznált összegek 
nagyságrendjére tekintettel kétmilliárd forintra emelte.  
 
Az Észak-magyarországi régióban 233.507.000 Ft forrás áll rendelkezésre, a pályázatok 
benyújtására 2018.11.09-én 10.00-14.00 óra között van lehetőség forráskimerülésig. 
 
A pályázati kiírás és útmutató a https://www.hgcs2017.nfsi.hu/weboldalon érhető el.   
 

 
„CIVIL INFO – NEA 2019” országos tájékoztató rendezvény 

 
A Nógrád Megyei Civil Információs Centrum várja a megyében működő civil szervezetek 
tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket a „CIVIL INFO – NEA 2019” országos tájékoztató 
rendezvény salgótarjáni előadására, amelyet a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és 
Társadalmi Konzultáció Főosztálya munkatársai tartanak. 
 
A rendezvény időpontja: 2018. november 7. (szerda) 17 óra 
 
A rendezvény helyszíne: Megyeháza, Díszterem (Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
Tervezett Program: 
1. A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság, 
a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya bemutatkozása, rövid előadás a 
civil területet érintő célokról, jogszabályokról - Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, 
Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya 
 
2. Tájékoztató a helyi, vagy területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatásáról, 



valamint a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2019-ben bevezetendő egyéb változásairól 
(gyakorlati bemutatóval) – Furka Ágnes, döntéstámogatási referens, Miniszterelnökség Civil 
Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya 
 
A rendezvényre az alábbi linkre kattintva lehet regisztrálni:  
 
https://goo.gl/forms/zq42wu2WZ8ano2Mm1 
 

 
Vodafone pályázati felhívás - Főállású Angyal 

 
A Vodafone Alapítvány lehetőséget kíván biztosítani olyan magánszemélyek számára, akik 
vállalják, hogy szaktudásukkal egy éven keresztül segítik az általuk kiválasztott nonprofit 
szervezet munkáját, és elhivatottságot éreznek az iránt, hogy 12 hónap alatt megvalósítsanak 
egy mobiltechnológia használatának bevonásával megvalósuló, valamely fontos társadalmi 
problémára fókuszáló és valamely rászoruló társadalmi csoport életkörülményeinek javítását 
célzó, konkrét projektet a kiválasztott szervezetnél. 
 
A projektben meghatározott mobiltechnológia használata elő kell, hogy segítse a modern 
információs eszközökhöz való hozzáférést és/vagy azok használatának terjedését különösen 
az alábbi fókuszterületeken: 
 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység 
 szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 
 tudományos tevékenység, kutatás 
 kulturális tevékenység 
 nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 környezet-, természetvédelem, állatvédelem 
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs 

foglalkoztatás 
 közrend, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás 
 
A pályázatra magánszemélyek jelentkezhetnek, és egy magánszemély több pályázatot is 
beadhat, de a pályázatok eltérő projektötletet kell, hogy tartalmazzanak. 
 
A pályázatok minőségétől függően minimum 1 és maximum 3 személynek lesz lehetősége, 
hogy az általuk kiválasztott szervezetnél teljes munkaidőben egy évig dolgozzanak. 
 
Az elnyerhető összeg jelentkezőnként: 12 hónapra 6 180 000 Ft (bruttó bér és járulékai), ez 
havi szinten 400 000 Ft bruttó bért és annak munkaadói járulékait foglalja magába. 
A pályázatok benyújtására 2018. november 21-ig van lehetőség. 
 
Bővebb 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 

 


