
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Vidékfejlesztési Program 
Megjelent a Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának 
javítása című (VP5-4.1.6-4.2.3-17) felhívás. 
A támogatás célja: A kertészeti üzemek, állattartó gazdaságok, élelmiszeripari- és 
borászati üzemek elsősorban megújuló energia felhasználásával történő, 
energiahatékonyságot elősegítő fejlesztései, beruházásai megvalósítása. Jogosultak köre: 
Mezőgazdasági termelők és csoportjaik; Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő 
mikro- és kisvállalkozások. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 
egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 
milliárd forint. A támogatás maximális mértéke Bács-Kiskun megyében az összes 
elszámolható költség 50%-a. A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. 
napjától van lehetőség. A felhívás a www.szechenyi2020.hu honlapon itt érhető el. 
 
Megjelent a Borszőlőültetvény telepítés támogatása (VP2-4.1.3.6-17) felhívás. 
Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozást vezetett 
be, amely már korlátozott mértékben megengedi a tagállamok számára a termelési 
potenciál növekedését. Ennek megfelelően minden tagország jogosult teljes 
szőlőterületének 1%-a tekintetében új telepítési engedélyt kiadni. Magyarország 
esetében ez évente mintegy 650 ha új borszőlőültetvény telepítését teszi lehetővé. Jelen 
Felhívás kizárólag az új telepítési engedéllyel rendelkezők számára biztosít támogatást. 
Támogatási igény az új borszőlőültetvény telepítésével kapcsolódóan nyújtható be. Az 
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 
millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft. A támogatás maximális 
mértéke Bács-Kiskun megyében az összes elszámolható költség 50%-a. A támogatási 
kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától van lehetőség. A pályázati felhívás a 
www.szechenyi2020.hu honlapon itt érhető el. 
 
Módosult több Vidékfejlesztési Program keretében megjelentetett felhívás. 
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás mértéke (maximális támogatási 
intenzitás) a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre 
vonatkozóan az önkormányzati pályázó esetén a kedvezményezett járások besorolásáról 
szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján 
az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

Nem besorolt Kedvezményezett Fejlesztendő Komplex prog. fejlesztendő 
85 % 90 % 90 % 95 % 

Az érintett felhívások az alábbiak: 
 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, szennyvízkezelési fejlesztései 
 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése 
 Egyedi szennyvízkezelés 

Tisztelt Partnerem! 

Jelen levelemben a vidékfejlesztés aktualitásairól, pályázati lehetőségekről 
tájékoztatom Önt. 

 
 

 

 

2018. január 29. 

Felhívás a Kiskunsági 
Nemzeti Parki 

Termék védjegy 
használatára 

 

Szavazzon az Év 
Agráremberére! 

Új pályázati 
felhívások, 

módosítások 
társadalmasítás 

Falumegújítási Díj 
Jakabszállásnak 

https://www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-3
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1


 
 

 

 

 
Pályázat 
Zártkert Program 
Megjelent a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására (ZP-1-2017) pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó gyakran ismételt kérdésekre adott válaszok gyűjteménye a Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft. honlapján. A dokumentumot mellékeltem levelemhez. A pályázatokat 2018. január 31-én 23 óra 59 percig lehet 
benyújtani. A pályázati felület ide kattintva érhető el. 
 
 
Rendezvény 
Seuso kincsek, a Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállítása; 2018.01.30.-2018.02.18., Kecskemét 
A különleges eszmei és anyagi értékkel bíró műtárgyegyüttes, a Seuso-kincs a Magyar Nemzeti Múzeum 
szervezésében országos körútra indult. A késő római császárkor egyik legjelentősebb ezüstkincse Kecskeméten a 
Cifrapalotában is látható. A Seuso-kincs ezüstedényei minden bizonnyal saját koruk művészetének is csúcsdarabjai. 
 
Pályázati fórum; 2018. február 8., Bácsalmás 
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. pályázati fórumot szervez, melyen a jelenleg elérhető, népszerű pályázati 
lehetőségekről esik szó, mind a vállalkozások, mind a lakosság számára.  
 
Bácskai Hurka- és Kolbászfesztivál; 2018. február 10., Baja 
Baján 11. alkalommal kerül megrendezésre a Bácskai Hurka- és Kolbászfesztivál. A hurka és kolbászkészítés 
mesterei és kedvelői találkozhatnak a bajai Petőfi-szigeten. Ahogy az elmúlt években, úgy idén is várják a szervezők 
a versenyre benevező csapatokat. Természetesen az érdeklődőket is, hiszen a sok munkával, élcelődéssel és 
örömmel járó disznóvágást igyekeznek közösségi élménnyé varázsolni. 
 
Ötórai zöldtea; 2018. február 13., Kecskemét 
Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában a Kiskunsági Nemzeti Park szervezésében. Téma: A Duna-
Tisza köze forrásai. Előadó: Dóka Richárd. A részvétel ingyenes. A KNP programfüzetét mellékeltem. 
 
 
Felhívás a Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegy használatára 
Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegy használati lehetőséget kínál fel azon természetvédelmi oltalom alatt álló 
területeken működő helyi vállalkozások, gazdálkodók (természetes személyek, gazdálkodó szervezetek és 
vállalkozások, egyéni, vagy családi gazdálkodók, őstermelők) számára, akik olyan termékeket állítanak elő amelyek 
a Kiskunsági Nemzeti Park illetékességi területén, természetvédelmi oltalom alatt álló területen (nemzeti park, 
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, Natura 2000 terület) készülnek, vagy alapanyaguk döntően innen 
származik, és előállításuk a természettel összhangban történik. A kérelmet postai úton vagy személyesen a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságra kell eljuttatni 2018. február 12. 10 óráig. A pályázati kiírás részletei itt 
olvashatók. A kérelem formanyomtatványát mellékeltem. További információ: Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság, Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály; 76/501-596, 500-068, Email: oktatasio@knp.hu 
 

https://tanya.hoi.hu/index_main1.php?id=&valid=&id2=&valid2
http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_35_2795


 
 

 

 

 Képzés 
Metsző suli - A szőlő és őszibarack metszése 
Alapozó metsző tanfolyam indul kezdőknek, újrakezdőknek az Agrár Tudásház szervezésében Kecskeméten. 
Leggyakoribb gyümölcsfáink és a szőlő metszésének általános alapismereteit segít elsajátítani a tanfolyam. Tömör 
elmélet, sok gyakorlat. Témakörök: a metszés jelentősége; a rügyek, hajtások típusai, a koronaformák; a metszés 
megfelelő eszközei; a különböző gyümölcsfák metszési igénye, technikája, a hibalehetőségek. A képzés plakátját 
mellékeltem. 
 
 
Elismerés 
„Átfogóan gondolkodni” mottóval hetedik alkalommal hirdette meg a belügyminiszter a Magyarországi 
Falumegújítási Díj 2017 pályázatot. A pályázat célja azoknak a települési közösségeknek a felkutatása volt, amelyek 
kimagasló és példaszerű színvonalon végzik falufejlesztési munkájukat, és a leginkább méltó módon képviselhetik 
hazánkat az Európai Falumegújítási Díj 2018 pályázaton. A falumegújítás több területén elért kiemelkedő 
teljesítményért Jakabszállás település is Magyarországi Falumegújítási Díj elismerésben részesült Gratulálok a 
közösség előremutató munkájához! 
 
 
Az év agrárembere 
Az „Év Agrárembere” címet minden évben, így 2017-re vonatkozóan is 10 kategóriában osztják ki a szervezők 
(agrárgépészet, agrárinnováció, állattenyésztés, feldolgozó-élelmiszeripar, fenntartható gazdálkodás, fiatal gazda, 
jövő agrárszakembere, kertészet, növénytermesztés, növényvédelem). A megmérettetés 3 lépcsős, mely közül már 
csak az utolsó, a kategóriadöntők vannak hátra 2018. január 30-i határidővel. A kategóriadöntők során a 
kategóriánkénti 3-3 jelölt (összesen 30) online szavazáson méreti meg magát. A soltvadkerti Molnárné Kárász Rita 
a feldolgozó-élelmiszeripar, a fülöpjakabi Gyöngyösi Sándor a fenntartható gazdálkodás, a jánoshalmi dr. Renner 
Tamás pedig az agrárgépészet kategória döntőse. Segítsünk nekik a versenyben, szavazzunk rájuk a 
www.azevagrarembere.hu weboldalon és a www.facebook. com/azevagrarembere oldalon január 30-ig! Fogjunk 
össze, minden szavazat számít, segítsük az őket megillető, országos hírnév felé kiváló Bács-Kiskun megyei 
szakembereinket! 
 
 
Pályázati fórumsorozat indult 
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. pályázati fórumokat szervez, melyen a jelenleg elérhető, népszerű 
pályázati lehetőségekről esik szó, mind a vállalkozások, mind a lakosság számára. Az aktuális vállalkozásfejlesztési, 
agráriumot, vidéki lakosságot érintő pályázati lehetőségekről, valamint a vidékfejlesztés aktualitásairól az SZPI 
tanácsadói, illetve a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Bács-Kiskun megyei területi felelőse tartanak előadást. 
 
 
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! 
 
2018. január 29. 

Üdvözlettel: Tóth Márta 


