Tisztelt Partnerem!
Jelen levelemben a vidékfejlesztés aktualitásairól, pályázati lehetőségekről
tájékoztatom Önt.
Pályázat
Vidékfejlesztési Program
Megjelent a Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
elnevezésű (VP3-4.2.1-4.2.2-18) felhívás.
A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a
mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan
élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések
végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos
folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.
A Felhívás lehetőséget teremt épületek, építmények energiahatékonyság fokozást
célzó korszerűsítésére, felújítására, illetve megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák alkalmazására is. A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2.
napjától van lehetőség. A pályázati felhívás a www.szechenyi2020.hu honlapon itt
érhető el.
Otthon melege program
Újraindul az Otthon melege program, amellyel a háztartási nagygépek cseréjére
nyílik lehetőség a családok energiafelhasználásának csökkentése érdekében.
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 (ITM) 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. Az előzetes számítások szerint attól függően, hogy ezek közül milyen
energiaosztályú berendezést választ egy család, évente akár 12-20 ezer forint
megtakarítás is elérhető.
A pályázatokat Bács-Kiskun megyében 2018. november 7-én 10.00-14.00 óra
között lehet benyújtani, kizárólag elektronikusan, ügyfélkapun a rendelkezési keret
kimerüléséig. A Dél-alföldi régióra eső arányos forráskeret 255.558.000.- Ft. A
pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok ezen a linken érhetőek el.
Rendezvény
Bócsator - Böllértalálkozó; 2018. november 10., Bócsa
Rövidülnek a napok, hosszabbodnak az éjszakák, a böllérek vére sem nyugodhat
tovább.... Nyissuk meg együtt az idei disznótorok sorát! Egy kerek esztendő
elteltével újfent vigadni invitálják a tájék felülmúlhatatlan és utánozhatatlan
bölléreit, valamint népes brigádjaikat, természetesen a jó disznótoros után vágyódó
közönséggel együtt! Eszem-iszom, dínom-dánom, díjeső illetve remek programok
várják a versenyzőket és a kilátogató érdeklődőket.

2018. október 24.
Felhívás!
Idén télen senki se
fázzon!

Megjelent a
Vidékfejlesztési
Program új pályázati
felhívása

Böllértalálkozó

Rendezvény
Tanyanap; 2018. november 3., Fülöpháza
A település Önkormányzata Tanyanapot szervez, hogy olyan hasznos programokkal, információkkal lása
el a tanyán élőket, érdeklődőket, ami az életüket megkönnyítheti. Ez alkalomból az MNVH Bács-Kiskun
megyei területi felelőse a tanyák fejlesztési lehetőségeiről tart előadást.
Ötórai zöldtea; 2018. november 13., Kecskemét
Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában. Kanalas gémeink nyomában. Előadó: Dr.
Pigniczki Csaba, természetvédelmi őrkerület-vezető. Az előadáson a részvétel ingyenes.
„Élhető Magyar Vidék Jövő...” műhelykonferencia; 2018. november 16., Kecskemét
A rendezvényen az alábbi témákról hallhatnak előadásokat: „Élhető Kárpát-medence" - tündérkertek, kert
Magyarország; „Magyar (Modern) Falu, Okos Vidék” kormányzati programhoz készített TÖOSZ
munkacsoporti javaslatcsomag ismertetése; Tételek az Európai Unió „Okos Falu” projektjeihez, Közösségi
vidékfejlesztés, Megújuló falu, komplex vidékfejlesztés – az agrárium gyakorlati lehetőségei, A korszerű
tudásmegosztás és a közösségi hozzáférés működő megyei szintű gyakorlata.
Kemencés Gasztronómiai Fesztivál; 2018. november 17., Kiskőrös
A város kemencéjében Márton-naphoz kötődően sok-sok finomság készül a Kemencés Gasztronómiai
Fesztiválon. Amint őseink ezen a napon kérték Isten áldását az esztendő újboraira, úgy Önnek arra is
lehetősége nyílik arra, hogy saját készítésű háziborát megáldják ünnepélyes keretek között. Hogy ne
maradjon a torka száraz, s a Márton-napi újborokat az azt megillető edénybe, s abból a legméltóbb helyre
tölthesse, hozza magával kedvenc borospoharát!
TOUREX SPA Wellness és Gyógyturisztikai Kiállítás és Vásár és Országos Természetgyógyász
Napok; 2018. november 17-18., Kecskemét
A kiállítás célja, minél szélesebb körben felhívni a figyelmet az egészségmegőrzés, a betegség megelőzés
fontosságára, a természetgyógyászati módszerek megismertetésére szolgáltatások, előadások
formájában.
Elismerések
Kitüntető díjak Bács-Kiskun megyében
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén adta át a megyei kitüntető díjait. E nívós elismerések
azoknak a személyeknek, közösségeknek adományozhatók, melyek kiemelkedően eredményes
teljesítményükkel szolgálták a megye érdekeit és javát. A 2018. év díjazottai többek között:
A Bács-Kiskun Megyéért Díjat Szarka Balázs érdemelte ki.
Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért Díjat kapott András Attila és Roszik Tamás.
Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díjat kapott Vassné Kelemen Ágnes, Feczák László és
Lantos Szabolcs.
Az Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében Díjat kapta Basky András Lajosmizse, Csontos Máté László
Móricgát és Dusnoki Csaba Dunapataj polgármestere. Gratulálok kitartó munkájukhoz!

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 több, mint 100 család jutott ingyen tüzelőanyaghoz. A felajánlásokat is várjuk akár
a felhívás alá, akár e-mailben az info@kertportal.hu címre.
www.facebook.com/kertportal; www.kertportal.hu
Ajánló
Boldog kecske – fincsi sajt
Magyardombegyházon, Békés megye egyik legkisebb településén értékteremtő közmunkaprogram
keretében szociális szövetkezeti formában kiváló minőségű kecskesajt készítéssel foglalkoznak.
Sajtüzemük felszereltsége, korszerű technológiai eszközei egyedülállóak az országban. Európai
színvonalú. A sajtkészítőik OKJ-s tanfolyamot végeztek, és az üzemük EU engedéllyel rendelkezik. A 200250 kecske tejét 5 fős csapat dolgozza fel. Termékeik több rendezvényen nagy sikert arattak, köztük az
Országos és a Megyei Közfoglalkoztatási kiállításon és a kecskeméti Hírös Hét Fesztiválon. Beszállítási
lehetőségeket, viszonteladókat keresnek.
Sajtüzem: Kapcsolattartó: Lénárdt Gabriella sajtüzem vezető; Telefon: 06-70/278-7689, 06-70/647-7077;
Email: mdhazsajtuzem@gmail.com
Kérem, ismerkedjen meg a magyardombegyháziak tevékenységével a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
honlapján! http://videkihalozat.eu/?p=23407
Továbbra is örömmel fogadom felkéréseiket a Vidékfejlesztési Programról szóló előadások megtartására,
illetve vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakmai programjaikról szívesen tájékoztatást adok hírleveleimben.
Kérem, ha még nem tette meg, regisztrálja magát, vagy az Ön által képviselt szervezetet a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat tagjaként! A regisztráció és a tagság ingyenes. A regisztráció gyorsan, egyszerűen
elvégezhető a www.mnvh.eu oldalon a regisztráció menüpontban.
A fentiekkel kapcsolatban és egyéb vidékfejlesztési kérdésekben várom továbbra is megkeresését!
Amennyiben a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozási szándékát a
toth.marta@szpi.hu email címre küldött válaszlevelében jelezze!
2018. október 24.

Üdvözlettel: Tóth Márta

