
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pályázat 
Vidékfejlesztési Program 
Módosult az Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beruházás támogatása című felhívás. A támogatási kérelem 
benyújtásának határideje és módja fejezet módosult. A támogatási kérelmek 
benyújtására 2018. március 31. napjáig van lehetőség. A pályázati felhívás módosításáról 
szóló közlemény a www.szechenyi2020.hu honlapon itt érhető el. 
  
Újabb LEADER pályázatok jelentek meg 
A felhívások a Magyar Államkincstár honlapján, ezen a linken, az alkalmazás megnyitás 
menüpontban érhetők el. Ezen a linken a Helyi Akciócsoportra, településre, illetve 
pályázatra keresve tölthetők le a pályázati felhívások, valamint azok mellékletei. A Bács-
Kiskun megyében eddig megjelent felhívások - a HACS-ok honlapjai címének 
feltüntetésével - az alábbiak: 
 

Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület: http://www.udekunsagegyesulet.hu/ 
 Helyi akciócsoport területén működő civil szervezetet támogató nem 

mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások fejlesztése (VP6-19.2.1.-91-
2.-17) 

 Helyi termék előállításának, feldolgozásának, értékesítésének támogatása (VP6-
19.2.1.-91-1.-17) 

 Kulturális értékkel rendelkező rendezvények szervezésének támogatása (VP6-
19.2.1.-91-4.-17) 

 Közbiztonságot javító, kulturális és sport tevékenységet folytató civil 
szervezetek céljainak elérését szolgáló infrastruktúra fejlesztés, ismertség 
elérését szolgáló fejlesztések, hagyományos értékkel bíró táborok 
megvalósításának támogatása (VP6-19.2.1.-91-5.-17) 

 Közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása (VP6-
19.2.1.-91-3.-17) 

 
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület: http://www.homokhatsag-
leader.hu/ 

 Turisztikai szolgáltatások kialakítása, turisztikai szolgáltatás fejlesztése, 
eszközbeszerzés már meglévő turisztikai szálláshely szolgáltatások mellett 
(VP6-19.2.1.-44-02-17) 

 Mikro vállalkozások technológiai és infrastrukturális fejlesztése és energetikai 
hatékonyságának növelése (VP6-19.2.1.-44-01-17) 

 Közösségi, térségi marketing (VP6-19.2.1.-44-07-17) 
 Látvány főző helyszínek, öko- és gyógynövénykert kialakítása (VP6-19.2.1.-44-

06-17) 
 Egészségügyi, kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése, 

társadalmi nevelés (VP6-19.2.1.-44-04-17) 
 Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásával (VP6-19.2.1.-44-03-17) 

Tisztelt Partnerem! 

Jelen levelemben a vidékfejlesztés aktualitásairól, pályázati lehetőségekről 
tájékoztatom Önt. 

 
 

 

 

 

2017. december 4. 

Felhívás tanyai 
vízminőség 

vizsgálatokra 

Újabb LEADER 
pályázatok 

Pályázati felhívás 
módosítás 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

pályázatai 

Képzési lehetőségek 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-innovcis-operatv-csoportok-ltrehozsa-s-az-innovatv-projekt-megvalstshoz-szksges-beruhzs-tmogatsa-cm-felhvs-
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml


 
 

 

 

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület: http://www.felsobacska-hacs.hu/ 
 Együttműködésben rejlő lehetőségek a turizmusban (VP6-19.2.1.-32-6-17) 
 Mikrovállalkozások innovatív fejlesztése (VP6-19.2.1.-32-8-17) 
 Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének támogatása (VP6-19.2.1.-32-7-17) 
 Települések élhetőbbé tétele (VP6-19.2.1.-32-1-17) 
 Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása (VP6-19.2.1.-32-2-17) 
 Nonprofit szervezetek ismertségét, céljai elérését szolgáló fejlesztések megvalósítása (VP6-19.2.1.-32-3-17) 

 

Kolon Menti Leader Egyesület: http://dunamellekleader.hu/ 
 Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba szervezésének 

támogatása (VP6-19.2.1.-52-2-17) 
 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése (VP6-19.2.1.-52-1-17) 
 Településkép és közterületek állapotának javítása (VP6-19.2.1.-52-4-17) 
 Aktív turizmushoz kötődő szolgáltatások fejlesztése (VP6-19.2.1.-52-5-17) 
 Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása (VP6-19.2.1.-52-7-17) 

 

Szabadszállási Gazdakör: http://gazdakorleader.hu/ 
 Helyi termék piacra juttatásának támogatása (VP6-19.2.1.-78-7-17) 
 Mikrovállalkozások fejlesztése (VP6-19.2.1.-78-6-17) 
 Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzése, turisztikai 

vonzerő kihasználása (VP6-19.2.1.-78-1-17) 
 

Kiskunok Vidékéért Egyesület: http://www.kiskunokvidekeert.hu/ 
 Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben (VP6-19.2.1.-50-2-17) 
 Sporttevékenységek fejlesztése (VP6-19.2.1.-50-3-17) 
 Helyi mikrovállalkozások támogatása (VP6-19.2.1.-50-7-17) 
 Turisztikai szolgáltatások erősítése a térségben (VP6-19.2.1.-50-6-17) 
 Megújuló energiaforrások hasznosítása a térségben, zöldenergia elterjesztésének erősítése (VP6-19.2.1.-50-

5-17) 
 Egészségügyi alapszolgáltatások és szociális alap- és szakosított ellátás fejlesztése a térségben (VP6-19.2.1.-

50-1-17) 
 Települési rendezvények támogatása (VP6-19.2.1.-50-4-17) 

 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2018. évi pályázatai 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette 2018. évi pályázati felhívásait, melyek itt érhetőek el. 
I. „A magyar kultúráért és oktatásért” című pályázati felhívás. A központi pályázatok beadására 2017. november 15. 
- 2017. december 19. Regionális pályázatok esetében a beadási határidő a fenti dátumtól eltérő! 
II. Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására. A pályázatok beadására 2017. november 
15. - 2017. december 18. 
III. Testvér települési együttműködés pályázati felhívás. A pályázatok beadására 2017. november 15. - 2017. 
december 15. 
IV. Pályázati felhívás a diaszpórában élő magyarság szervezetei számára. A pályázat benyújtási ideje: 2017. 
november 15. - 2018. január 15. 
V. Pályázati felhívás a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára . A pályázat 
benyújtási ideje: 2017. november 15. - 2018. január 15. 

http://www.kiskunokvidekeert.hu/
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_2018/
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/palyazati_felhivas_az_ifjusagi_kozossegek_tevekenysegenek_tamogatasara_2018/palyazati_felhivas_az_ifjusagi_kozossegek_tevekenysegenek_tamogatasara_2018/
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/testver_telepulesi_egyuttmukodes_palyazati_felhivas_2018/testver_telepulesi_egyuttmukodes_palyazati_felhivas_2018/
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/diaszpora_palyazatok_2018/palyazat_a_diaszpora_szervezetek_reszere_2018/palyazati_felhivas_a_diaszpora_szervezetek_reszere_2018/
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/diaszpora_palyazatok_2018/palyazat_a_hetvegi_magyar_iskolak_reszere_2018/palyazati_felhivas_a_diaszporaban_talalhato_magyar_nyelvu_oktatast_vegzo_szervezetek_szamara_2018/
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/diaszpora_palyazatok_2018/palyazat_a_hetvegi_magyar_iskolak_reszere_2018/palyazati_felhivas_a_diaszporaban_talalhato_magyar_nyelvu_oktatast_vegzo_szervezetek_szamara_2018/


 
 

 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében képzési kötelezettséggel rendelkező, de ennek 
önhibájukon kívül eleget nem tevő ügyfelek részére a Miniszterelnökség a megyei kormányhivatalok 
végrehajtásában 2017. szeptember-november időszakban kötelező képzéseket szervezett. Azonban a 
kiértesítések ellenére sokan nem jelentek meg. Részükre a Miniszterelnökség pótképzés elvégzését teszi lehetővé 
a megyei kormányhivatalokon keresztül, 2017. december 11-15. között. 
A képzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az ügyféllel szemben a jogcím tekintetében irányadó 
jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazandó, amely a támogatási összeg csökkentését, vagy a 
már kifizetett támogatási összeg egy részének vagy egészének visszakövetelését jelenti. A pótképzésre 
kötelezetteket, a képzési helyszínekről és időpontokról a megyei kormányhivatalok a napokban személyre szóló 
levélben értesítik. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pótképzési alkalmon túl további képzés nem lesz, ezért fontos, hogy azokon az 
érintettek részt vegyenek a szankciók elkerülése érdekében. 
 
 
Rendezvény 
Kistérségi Hungarikum Találkozó; 2017. december 9., Kömpöc 
Az egész napos rendezvényre reggel 9 órától várják az érdeklődőket. A rendezvény plakátját mellékeltem. 
 
Adventi Nyitott Pince Napok; 2017. december 9., Hajós-Pincefalu 
Hajós ízei - Hatodszor is Adventi Nyitott Pince Napok! Hajós pincefalujában hagyománnyá nőtte ki magát a 
Nyitott Pince Napok eseménysorozat, aminek keretében rendszeresen sok-sok bortermelő mutatja meg borait 
az egyre lelkesebb és kíváncsibb érdeklődőknek. A rendezvény plakátját mellékeltem. 
 
Petőfi Szilveszter; 2017. december 31., Kiskőrös 
A már hagyományos kiskőrösi Petőfi szilvesztert 2017-ban is megrendezik. A Petőfi-kultusz ápolásának 
kiemelkedő eseménye a Petőfi-szilveszter. Az év utolsó napja színvonalas kulturális műsorokkal és 
gasztronómiai különlegességekkel várja a vendégeket. A hagyomány szerint csak ezen az éjszakán tekinthető 
meg az evangélikus templomban a költő eredeti születési anyakönyve. 
 
 
Felhívás tanyai vízminőség vizsgálatokra 
Ismét sikerrel pályázott a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium „A tanyák, 
valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések 
támogatása” című 2017. évi felhívására. Cél: a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében 
szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése. 
Ezen pályázat keretében 35 kút vizének ingyenes kielemzésére nyílik lehetőség. Jelentkezni a felhívás december 
elejére tervezett közzétételét (települések polgármesteri hivatalaiban, valamint a www.bacskiskun.hu oldalon) 
követően január 10-ig lehet a megye minden településéről. A jelentkezési lapok a www.bacskiskun.hu oldalról 
tölthetők le december 5-től kezdődően. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bacskiskun.hu%2F&h=ATPXODzv4QbBy9Zz8nDoAEf0ohnRykOyBq1BVDMH91glLVSh5-CKFuHajZXuW22YfIE4uPGsRr_WzGPrtxZct46qzSIHhz7QT_IfFlYTk2Bpl-dbNrQMLCknV9ArCZhvZHiDtzkM9nRQ2lJWRJ2OrxI3Vd2LLGSzK7JVwIHF6RtaSynCJgqbkq-L3bPoYNB20EoD_lkCafsl-JdZto8O0a4EPPune4zzj6tGQW33Aoj6Wyl34r_lM2OJoLTY68VbJGuCVa0bplYRipRrdA9_5tqqoCtyssqXBZvmcD_ZtQ
http://www.bacskiskun.hu/


 
 

 

 

Képzés 
Figyelmébe ajánlom a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Agrárszolgáltató Nonprofit Kft. kecskeméti helyszínű 
képzéseit. 
 
Növényvédelmi alaptanfolyam (80 órás képzés) 
A megszigorított növényvédőszer vásárlási szabályok miatt egyre többen szembesülnek azzal, hogy nem 
rendelkeznek Zöldkönyvvel, ezért a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara újabb képzést indít 
Kecskeméten. 
A képzés várható kezdete és befejezése:    2017. december 4. – 2018. január 11. 
A képzés ütemezése: hétfő, szerda és csütörtök délutánonként 15 órától 
A képzés helyszíne: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (I. emeleti tárgyaló), Kecskemét, Tatár sor 6. 
A képzés díja: 65.500,- Ft. A képzés díja tartalmazza a tankönyv árát, valamint a vizsgadíjat. (Amit nem tartalmaz: 
5.000,- Ft eljárási díjat, melyet a sikeres vizsgát követően kell a Kormányhivatalnak befizetni.) 
Jelentkezési határidő: 2017. december 4. 
A sikeres vizsgát tett hallgatók jogosulttá válnak: a II. forgalmi kategóriájú növényvédőszerek vásárlására és 
felhasználására, kiskereskedelemben növényvédőszer eladóként történő munkára, aktív Növényvédő kamarai 
tag felügyeletével I. forgalmi kategóriájú növényvédőszer felhasználására. 
 
Aranykalászos gazda OKJ 31 621 02; E-000372/2014/A001. 
A képzés várható kezdete és befejezése: 2017. december 18. – 2018. április 25. 
A képzés helyszíne: Kecskemét 
A képzés időtartama: 480 óra (192 óra elmélet és 288 óra gyakorlat, melyből 140 óra intézményi és 148 óra 
otthoni gyakorlat) 
A képzés díja: 180.000,- Ft (vizsgadíjjal együtt) Részletfizetési lehetőséget biztosítunk (4 részletben). 
 
 
Felhívás 
A Kertportál.hu segít, hogy idén télen senki ne fázzon! Gyűjtse össze téli tüzelőjét Velük! 
Hazánkban rengeteg család fázik télen. Ugyanígy van rengeteg háztartás, ahol nem fával fűtenek, így a 
felhalmozódó felesleges faanyagra nincs szükségük. Találjanak egymásra! Segítsünk egymáson közösen! 
Ossza meg a Kertportál Facebook oldalán, hogy téli tüzelőt keres! Írja meg melyik településen él, és tud-e 
szállítani! Így felhívására jelentkezni tudnak az olyan háztartások, akiknek felesleges faanyagjuk van. A 
kezdeményezésre már legalább 100 család jutott ingyen tüzelőanyaghoz. 
www.facebook.com/kertportal; www.kertportal.hu 
 
 
Elismerés 
„Magyarország legszebb birtoka 2017” versenyen gyümölcs- és szőlőtermesztés kategóriában a kecskeméti 
Somodi Ferencet választották az év legjobb szőlő- és gyümölcstermesztőjének. A díjkiosztó gálán a 6 kategória 
győztesei közül a legfőbb elismerést, a „Magyarország legszebb birtoka 2017” című díjat szintén Ő érdemelte ki. 
Az értékelés során a vizuális szépség mellett a gazdaság működésének átláthatósága, a fenntartható gazdálkodás, 
a bekötő út minősége, az épített környezet és a munkabiztonság is számított. Somodi Ferenc 19 éve viszi a családi 
vállalkozást. Agrármérnöki egyetemi végzettsége van, kertész szakiránnyal. Gratulálok kitartó munkájához! 

http://www.facebook.com/kertportal
http://www.kertportal.hu/


 
 

 

 

 Felmérés gazdaságok, bemutató üzemeket, kísérleti és tangazdaságok körében 
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) végzi a PLAID-Bemutató Gazdaságok európai projekt kapcsán 
a felmérést, melynek célja, hogy összegyűjtse és dokumentálja a hazai bemutató üzemeket, kísérleti és 
tangazdaságokat. Ebbe a kategóriába nemcsak a tanúsított Bemutató Üzemek esnek bele, hanem olyan gazdaságok 
is, melyek hasonló jellegű tevékenységet végeznek.  
Pár fontos információ a kérdőív kitöltéssel kapcsolatban: 
A válaszok egy on-line adatbázis (FarmDemo Hub) részét fogják képezni, mely az egész Európát lefedő bemutató 
gazdaságokat fogja össze. 
Miért fontosak a gazdák adatai? 
Az adatbázis egyfajta forrásként szolgál majd mindazoknak, akik szeretnék megismerni és kapcsolatot felvenni 
Európa szerte a különböző bemutató üzemekkel, mely az agrárszektor szereplőinek versenyképességét támogatja.  

 A gazdaságok segítségével növelni fogjuk az európai és egyben a magyar bemutató gazdaságok 
ismertségét és elérhetőségét, 

 Emellett részesei lehetnek a jövőbeli bemutató tevékenységek hálózatépítésének, mely a gazdaságok 
közötti gördülékenyebb információcserét teszik lehetővé, 

 A kérdőív kiértékelése után egy bemutató gazdasági útmutató fog elkészülni, melyben azok a gazdaságok 
fognak szerepelni, melyek beleegyezésüket adták hozzá. 

A kérdőív két részből és összesen 150 kérdésből áll -  természetesen nem kell minden kérdésre válaszolni, csakis 
arra, ami egy adott gazdaság bemutató tevékenységéhez kapcsolódik. 
A kérdőív első része (“A”) általános információkra (elérhetőség, gazdálkodási kategóriák, gyakorlatok stb.) kérdez 
rá. Kb. 5 percet vesz igénybe a kitöltése. 
A “B” rész (választható – plusz 15 perc elfoglaltságot jelent) mélységeiben kérdez rá a tevékenységre, így lehetővé 
teszi, hogy a jelenlegi európai agrár bemutató tevékenységekről részletes elemzést készítsenek. 
Kérjük, hogy amennyiben idejük engedi segítsenek az ÖMKI kérdőívének kitöltésében és ezzel a bemutató 
gazdaságok ismertté tételében. A kitöltött kérdőíveket 2017. december 6-ig várjuk Varga Korinna 
(korinna.varga@biokutatas.hu) és Tóth Márta (toth.marta@szpi.hu) e-mail címére. 
A kérdőívet csatoltam levelemhez. 
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük! 
 
 
Továbbra is örömmel fogadom felkéréseiket a Vidékfejlesztési Programról szóló előadások megtartására, illetve 
vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakmai programjaikról szívesen tájékoztatást adok hírleveleimben. 
A fentiekkel kapcsolatban és egyéb vidékfejlesztési kérdésekben várom továbbra is megkeresését! 
 
 
2017. december 4. 

 
Üdvözlettel: Tóth Márta 

mailto:korinna.varga@biokutatas.hu

