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Módosult a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület  
VP6-19.2.1.-18-9-20 „Mikrovállalkozások eszközbeszerzése” felhívása 

 
A már megkezdett és folyamatban lévő vállalkozásfejlesztési célú támogatási kérelmek teljes 
körű benyújtása érdekében 2021. augusztus 31. napjára módosult a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesület felhívásai esetében a támogatási kérelmek benyújtásának 
határideje. Az új értékelési szakaszok (2021.06.30. és 2021.08.31.) bevezetésén kívül 
pontosításra került a 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezet weboldal létrehozásra vonatkozó pontja.  
 
A felhívás módosításának részletes jegyzéke letölthető formátumban elérhető a 
www.cserhatalja.eu oldalon. 
 
A módosított felhívás és mellékletei elérhetőek az alábbi linken: 
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 
 
 

Megjelent a 30/2021. (V. 5.) Kincstár Közlemény 
 
A Magyar Államkincstár külső honlapján közzétételre került a 30/2021. (V. 5.) Kincstár 
Közlemény a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti 
kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról. A közlemény hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás 
igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2018. 
(V. 30.) számú Kincstár Közlemény. 
 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/30-2021-v-5-szamu-
kincstar-kozlemeny 
 
 

Megjelent az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-
4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás 

 
A Felhívás célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték 



termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének 
támogatása révén. 
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mezőgazdasági termelők, akik abban az 
esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy az utolsó teljes lezárt üzleti 
évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származott. A felhívás keretében a támogatási kérelem 
benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 
 
A pályázat keretében baromfitartó telepek, sertéstartó telepek, szarvasmarhatartó telepek, juh- 
és kecsketartó telepek, valamint egyéb (ló, szamár, öszvér, nyúl, méh, húshasznosítású 
galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla) állattartó telepek fejlesztése támogatható.  
 
A felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az 
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a baromfitartó és sertéstartó telepek 
tekintetében maximum 100 millió Ft, a szarvasmarhatartó telepek tekintetében maximum 50 
millió Ft, a juh és kecsketartó telepek tekintetében 20 millió Ft, az egyéb állattartó telepek 
tekintetében pedig maximum 20 millió Ft. 
 
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes 
elszámolható költség 50%-a. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. napjától 2021. július 22. napja közötti 
benyújtási szakaszokban van lehetőség. Az első benyújtási szakasz 2021. május 28-tól 2021. 
június 10-ig tart. 
 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-llattart-telepek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4119-
21-kdszm-felhvs 
 
 
 

Megjelent a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 
támogatása” című VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás 

 
A felhívás keretében mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet 
gyümölcstermő, aroma-, gyógy- és fűszenövény ültetvények telepítésére, cseréjére. A 
maximálisan igényelhető támogatási összeg 500 millió Ft. A pályázat célja, hogy magas 
termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek kialakításra, 
melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát. 
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mezőgazdasági termelők, akik abban az 
esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy az utolsó teljes lezárt üzleti 
évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származott. A felhívás keretében a támogatási kérelem 
benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 
 
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. naptól 2021. 
augusztus 23. napja között benyújtási szakaszokban van lehetőség. Az első szakasz 2021. 
május 24-től 2021. június 7-ig tart. 



 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kertszet-ltetvnytelepts-s-gygynvnytermeszts-
tmogatsa-cm-vp2-4132-4133-511-21-kdszm-felhvs 
 
 

 
Megjelent az EMVA Irányító Hatóság közleménye az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatásokhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan 

 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az 
Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendeletének (továbbiakban: 1305/2013/EU 
rendelet) VII. címe rendelkezik a monitoring – és értékelési rendszer létrehozásáról. 
  
A rendszer célja, hogy pontos adatok álljanak rendelkezésre a vidékfejlesztési politika terén 
elért eredmények bemutatásához, a vidékfejlesztési politikai beavatkozások hatásainak, 
eredményességének értékelésére, hozzájáruljon a vidékfejlesztés célzottabb támogatásához és 
a közös tanulási folyamatokhoz. A fenti célok megvalósítása érdekében a vidékfejlesztési 
intézkedések keretében nyújtott támogatások kedvezményezettjei kötelesek az Irányító 
Hatóság részére valamennyi olyan - különösen a meghatározott célkitűzések és prioritások 
elérésére vonatkozó - információt eljuttatni, melyek szükségesek a programok 
monitoringjához és értékeléséhez. 
 
https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-az-eurpai-mezgazdasgi-
vidkfejlesztsi-alapbl-finanszrozott-egyes-tmogatsokhoz-kapcsold-adatszolgltatsi-
ktelezettsgre-vonatkozan 
 
 

Tájékoztatás a Kincstár honlapján elérhető hasznos információkról 
 
A Vidékfejlesztési Program nem terület- és állatlétszám alapú (jellemzően beruházási) 
intézkedéseire benyújtott támogatási kérelemmel, adott esetben már támogatói okirattal 
rendelkező ügyfelek tájékoztatását célzó internetes oldalon  új tartalmak megjelenítésére 
alkalmas felületet alakított ki a Magyar Államkincstár, amely a 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ internetes honlap Támogatások/Vidékfejlesztési 
Program 2014-2020 menüpontjában érhető el Hasznos információk beruházási 
intézkedésekhez címmel, illetve közvetlenül a következő linken:  
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hasznos-informaciok-beruhazasi-intezkedesekhez. 
  
A felületen már elérhető „Közlemények, útmutatók, segédletek” címmel excel táblázatban 
gyűjtötten a megjelent felhívások végrehajtását érintően az Irányító Hatóság és a Kincstár 
által a program indítása óta közzétett tájékoztatók, közlemények internetes linkje. 
  
Ugyanitt „Rövid tájékoztatók” címmel a támogatást elnyert projektek megvalósításához, 
illetve a támogatási jogviszonyt érintő kötelezettség teljesítéséhez nyújtunk hasznos 
információkat rövid szöveges tájékoztatók formájában. A „Rövid tájékoztatók” között 
rendszeresen megjelentetésre kerülnek új tartalmak, már letölthető a támogatói okirat 
hatályosulásának szabályairól szóló tájékoztató, a veszélyhelyzettel összefüggésben a projekt 
megvalósításhoz kapcsolódó határidők változásairól szóló tájékoztató, valamint a projektek 



megfelelő elszámolásával kapcsolatos újabb tájékoztató.  
 
A „Támogatások/Vidékfejlesztési Program 2014-2020” menüpontban az egyes felhívásokra 
kialakított tartalmak is kiegészítésére kerültek, a Jogcímismertető panel Kapcsolódó 
dokumentumok pontjában szintén elérhetővé váltak az Irányító Hatóság és a Kincstár által 
közzétett tájékoztatók, közlemények útmutatók. 
  
Forrás: Magyar Államkincstár  
  
 

A Magyar Falu Program áprilisban megjelent pályázati kiírásai 
önkormányzatok és önkormányzati társulások számára 

 
 
„Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása” MFP- BJA/2021 
 
A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések járdái 
építésének, felújításának anyagtámogatása, és ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak 
mérséklése, az életminőség javítása. 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása. 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 5 millió forint 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. május 12. és 2021. június 11. között. 
 
 
„Orvosi eszközök beszerzése” MFP-AEE/2021 
 
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az 
egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány 
beszerzésének elősegítése. A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait 
végző háziorvosok számára lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos más 
szakvizsgával is rendelkezik, úgy egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson 
kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat 
területén. A pályázat ezen szakmák végzését kívánja támogatni az alapellátás szintjén az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben az érintett szakma vonatkozásában rögzített eszközök 
beszerzése útján. 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása. 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 2 millió forint 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. május 12. és 2021. június 11. között. 
 
 
„Kommunális eszköz beszerzése” MFP-KOEB /2021. 
 
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a 
belterületi közterületek rendezettségének támogatása, feltételeinek javítása, megfelelő 
eszközállomány biztosítása. A program lehetőséget biztosít olyan új eszközök, gépek, 
munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő 
karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, 
gondozásához, a településtisztasági szolgáltatásokhoz, valamint a köztisztasági 
szolgáltatásokhoz. 



A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása. 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 15 millió forint 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. május 12. és 2020. június 11. között. 
 
 
„Tanya és falugondnoki buszok beszerzése” MFP-TFB/2021 
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének 
növelését, a fiatalok helyben maradását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a 
közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése. A falubusz és a tanyabusz 
beszerzésének támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az 
életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez 
való kötődéséhez. Falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen működtethető. 
Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz 
százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik ezer lakos fölé, a szolgáltatás tovább 
működtethető. 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása. 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 15 millió forint 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. május 12. és 2021. június 11. között. 
 
 
„Felelős állattartás elősegítése” MFP-FAE/2021 
 
A támogatás célja, hogy az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 
lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. 
A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a 
település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állat-
egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet végző, FELIR2 azonosítóval 
rendelkező állatorvos által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség 
elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére. 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása. 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 1 500 000 Ft. 
Pályázat benyújtási határidő: 2021. június 19. és 2021. július 18. között. 
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml 
 
 

HACS munkaszervezeti iroda ügyfélfogadás 
 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodája 2021. május 5. napjától új 
nyitva tartás szerint várja az érdeklődőket.  
 
Ügyfeleink és a munkatársaink egészségének megóvása érdekében irodánk kizárólag 
előzetes időpont egyeztetéssel (telefon, e-mail) fogad személyesen ügyfeleket. 
 
Az irodába történő belépéshez kötelező a szájmaszk használata és az 1,5 méteres 
távolság betartása! 
 
HACS munkatárs elérhetőség:  
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 

 


