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Megjelent a VP2-6.3.1-20 kódszámú „Mezőgazdasági kisüzemek 

támogatása” című felhívás 
 
A felhívás célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az 
adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők 
jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. 
 
A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben 
valósítható meg, feltétel, hogy a támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, 
mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig annak székhelye a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt. Ezen 
kötelezettségét a kedvezményezett a működtetési időszak végéig köteles fenntartani. A 
jogosult települések listáját a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak 
és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, 
amennyiben megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában rögzített feltételeknek. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6. napjától 2021. december 17. 
napjáig van lehetőség a pályázati felhívás „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának 
határideje és módja” fejezetben meghatározott értékelési szakaszokban.  
 
A támogatás egyösszegű átalány formájában, két részletben nyújtható. Az igényelhető 
támogatás 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre, amely a projekt működtetési 
időszaka is egyben. A Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre a 
támogatási összeg első részlete (75%-a), a kedvezményezett a támogatási összeg fennmaradó 
25%-os részére vonatkozó kifizetési kérelmet (záró kifizetési kérelem) a felhívás 5. pontjában 
meghatározott feltételek teljesítésekor jogosult benyújtani. 
 
A támogatást igénylő az üzleti tervében vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat 
hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó 
üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből 
és Annex I. termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele 
meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és 
kapott Támogatói Okiratot. 
 



A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva tölthető le:  
 
Felhívás letöltése 
 

 
Megjelent a VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális- és eszköz fejlesztése felhívás 
 
A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki 
térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra 
jutásának elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi 
gazdaság fejlesztése. A kisléptékű infrastrukturális és eszközberuházások megvalósításával 
biztosítható a helyi termelők és a lakosság folyamatos összekapcsolása. 
 
A felhívásra vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési 
nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek nyújthatnak be támogatási 
kérelmet. A támogatás maximális összege: 100 millió forint.  
 
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti kategóriába tartozó járásban 
lévő településeken a maximális támogatási intenzitás önkormányzatok esetében 90 %, 
települési nemzetiségi önkormányzat és nonprofit szervezet esetében 85 %. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 2. napjától 2021. december 17. 
napjáig van lehetőség a pályázati felhívás „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának 
határideje és módja” fejezetben meghatározott értékelési szakaszokban. A felhívás 
meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft. 
 
A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva tölthető le:  
 
Felhívás letöltése 
 

 
Megnyílt a VP6-19.2.1.-18-9-20 „Mikrovállalkozások eszközbeszerzése” 

felhíváshoz kapcsolódó kérelembenyújtási felület 
 
 
2020. október 2-án megnyílt a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület „Mikrovállalkozások 
eszközbeszerzése” felhívásához kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtási felülete. A 
felhívás célja a térségi mikrovállalkozások helyi adottságokra, helyi igényekre épülő 
fejlesztése, a piaci igényeknek megfelelő új tevékenységek bevezetése, a munkavégzés 
feltételeinek javítása, ezzel hozzájárulva a vállalkozások piaci helyzetének erősítéséhez, a 
meglévő munkavállalók megtartásához és új munkavállalók foglalkoztatásához. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: Új eszközök, gépek beszerzése 
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Online 
megjelenés biztosítása, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Immateriális javak beszerzése, 



marketing tevékenység, projektmenedzsment tevékenység 
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Korlátolt felelősségű társaság (113), 
Egyéni vállalkozó (231), Betéti társaság (117), Egyéni cég (228) 
 
Melyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek: 
1. A 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül; 
2. Székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelepe a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában a Felhívás 3.6.1 pontban felsorolt településen van; 
3. A projekt megvalósítási helye a Felhívás 3.6.1. pontban felsorolt településen található; 
4. Rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval. 
5. Rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel, amelyet beszámoló/SZJA bevallás 
benyújtásával igazol (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). 
 
A felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2020.10.02 naptól 
2020.11.30 napig van lehetőség. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 
15.000.000 Ft. 
 
A támogatási intenzitás mértéke 70%. 
 
A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva elérhető és letölthető:  
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 
 
Bővebb információ:  
 
www.cserhatalja.eu 
 
 

Októbertől online hirdetés csak NTAK regisztrációval 
 
2020. október 1-jétől kizárólag úgy hirdethető egy szálláshely bármely online szállásközvetítő 
felületen, ha feltüntetik annak NTAK regisztrációs számát és típusát. A változásról a 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2020. október 1-jén hatályba lépő módosítása rendelkezik 
az alábbiak szerint: „(4) A szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szálláshely-
szolgáltatás esetén a szálláshely-szolgáltató köteles feltüntetni a fogyasztó számára 
azonosításra alkalmas és látható módon a szálláshelyre vonatkozó, a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számot, valamint a 12. § (1) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban rögzítetteknek megfelelően a szálláshely típusát.” 
 
Tájékoztató  
 
 

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése - Közlemény a 
változásokról 

 
Módosult a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb 
szálláshelyek fejlesztése TFC-M-1.1.2-2020 felhívás keretében támogatott projektek 



megvalósításának időszaka.  
 
A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a projektek fizikai befejezésének 
határidejét 3 hónappal, 2020. december 31-ről 2021. március 31-re módosította, ezzel is 
támogatva a pályázókat abban, hogy mindenkinek elegendő idő álljon a rendelkezésére a 
fejlesztések befejezésére. Ennek megfelelően a záró beszámolót is elegendő később 
benyújtani, a projekt fizikai befejezését követő 90 napon belül kell megküldeni a 
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére. 
 
Közlemény 
 
 

Megjelentek a NEA működési és szakmai pályázatai 
 
Megjelent a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 
megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.” 
című, NEAO-KP-1-2021 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatása 2021.” című, NEAG-KP-1-2021 jelű pályázatai.  
 
A pályázati kiírások célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség 
érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom 
erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez 
való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén. 
 
A pályázatok beadási időszakai: 
 
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására 
és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.” című kiírások 
tekintetében: 2020. október 12. 10:00 – 2020. november 11. 12:00 között. 
 
A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.” című 
pályázati kiírás tekintetében: 2020. november 12. 8:00 – 2020. december 11. 12:00 között. 
 
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja 
el. A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet 
benyújtani. 
 
A pályázati kiírások és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a www.bgazrt.hu oldalakon. 
 
 

Megjelent az NEAN-KP-1-2020 jelű pályázat 
 
Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 
2020.” című pályázat keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által 
gyűjtött és a számviteli beszámolójában feltüntetett adomány után járó tíz százalékos 
normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként 
feltüntetett összeg legalább 100.000,- Ft). Az adományok után járó normatív kiegészítésként 
nyújtott működési támogatás legfeljebb 750.000,- Ft értékig biztosítható. Ez 250.000 Ft-os 
növekedés a tavalyi 500.000 Ft maximális összegű támogatáshoz képest. 
 



A pályázat beadási időszaka: 2020. október 12. 10:00 – 2020. november 11. 12:00. 
 
A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a www.bgazrt.hu oldalakon. 
 

 
HACS munkaszervezeti iroda ügyfélfogadás 

 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodájának ügyfélfogadása 2020. 
június 22. napjától a már megszokott nyitva tartás szerint várja az érdeklődőket.  
 

Ügyfeleink és a munkatársaink egészségének megóvása érdekében irodánk 
egyelőre csak előzetes időpont egyeztetéssel (telefon, e-mail) fogad személyesen 

ügyfeleket. 
 
A HACS munkatársai a személyes tájékoztatás mellett a már jól ismert elérhetőségeken 
folyamatosan rendelkezésükre állnak: 
 
Kodák József – munkaszervezet-vezető – kodak@cserhatalja.eu (30/718-0895) 
Tábori Mónika – munkaszervezet-vezető helyettes – monika@cserhatalja.eu (30/718-0902) 
 
Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük! 
 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete 
 
 
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 

 


