Tisztelt Partnerem!
Jelen levelemben a vidékfejlesztés aktualitásairól, pályázati lehetőségekről
tájékoztatom Önt.
Pályázat
Vidékfejlesztési Program
Módosult a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint
szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésű felhívás (VP6-7.2.1.4-17). A felhívásban
többek között az alábbi módosítás történt: A természetes személy pályázók esetében a
támogatási intenzitás mértéke egységesen - a járási besorolástól függetlenül - 95%-ra
emelkedett.
A pályázati felhívás módosításáról szóló közlemény a www.szechenyi2020.hu honlapon
itt érhető el.
Új pályázati felhívások várhatóak
Az alábbi két új pályázati felhívás társadalmi egyeztetése folyamatban van:
Borszőlőültetvény telepítés támogatása elnevezésű felhívás (VP2-4.1.3.6-17) társadalmi
egyeztetésének anyagai itt érhetők el.
Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása elnevezésű
felhívás (VP5-4.1.6-4.2.3-17) társadalmi egyeztetésének anyagai itt érhetők el.
Megjelentek a Leader Helyi Akciócsoportok első vidékfejlesztési pályázatai
Megjelent a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a LEADER helyi pályázati
felhívásokról. 2017. október 30-tól év végéig folyamatos lesz a LEADER Helyi
Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáin alapuló vidékfejlesztési felhívások
megjelenése.
Első körben jellemzően a gazdaságfejlesztési felhívások jelentek meg, és őket követik a
közösségi célú fejlesztések felhívásai. Az önkormányzatok és nonprofit szervezetek
részére folyamatosan nyílik meg a pályázási lehetőség.
A Helyi Akciócsoport a saját honlapjukon is megjelentetik a saját felhívásaikat. A BácsKiskun megyében eddig megjelent felhívások - a HACS-ok honlapjai címének
feltüntetésével - az alábbiak:
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)
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület: http://www.homokhatsagleader.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)
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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)
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)
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)
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.-505-17)
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.
Kisfaludy Program
Módosult a beadási határidő a Kisfaludy Program – panziók fejlesztését támogató pályázatánál. Az új benyújtási
határidő: 2018. január 15. A támogatást gazdasági társaságok, önkormányzatok, egyéni vállalkozók, nonprofit
szervezetek, illetve egyházi jogi személyek igényelhetik. A támogatás maximális intenzitás maximum 70%, az
igényelhető támogatási összeg 5 millió és 60 millió Ft közötti. További információ a program oldalán ezen a linken
található.
Rendezvény
A LEADER Helyi Akciócsoportok által szervezett tájékoztató fórumok
 Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület: 2017. november 15., Baja
 Kiskunok Vidékéért Egyesület: 2017. november 16., Kiskunfélegyháza
 Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület: 2017. november 20., Akasztó és 2017. november 30., Dunapataj
Keceli Flora Virágfesztivál és Keceli Országos Fazekas Kiállítás; 2017. december 1-3., Kecel
A rendezvényre az ország minden tájáról érkeznek virágkötők, virágtermelők, fazekas- és népi mesterek, hogy
virágkölteményeikkel és nívós munkáikkal bemutatkozzanak a nagyközönség előtt. Kötészeti bemutatók, fazekas
kiállítás, képzőművészeti vásár, mesterségek bemutatója, cserépvásár, játszóház, kisállat kiállítás, borkóstoló,
pálinkakóstoló, virág és dísznövényvásár, ajándékvásár várja a látogatókat. További információ itt érhető el.

Mikulás napi buckatúra a Fülöpházi buckavidéken; 2017. december 3., Fülöpháza
Találkozó: 9:00, a Naprózsa Erdei Iskola parkolójában. A túra végén meleg teára invitálják a résztvevőket a Naprózsa
Erdei Iskolába. Mikulás sapkát viselőknek a túra ingyenes! Információ, jelentkezés: Gilly Zsolt, +36 30/4884-565
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.
Tájékoztató füzet alakuló Operatív Csoportok számára
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tematikus gazdálkodói kézikönyv sorozatot ad ki, hogy különböző témákban
segítségére legyen a mezőgazdasági termelőknek, vállalkozásoknak.
A sorozat legújabb kiadványa az Innovációs operatív csoportok létrehozásával és működésével foglalkozik.
A kézikönyv bemutatja: az EIP-AGRI hálózat építését, a hazai hálózat építése és működtetése érdekében
együttműködő szervezeteket, a 2017. május 30-án megnyílt EIP pályázaton indulni tudó operatív csoportok
létrehozását, segítését és a számukra elérhető lehetőségeket, valamint néhány az EU más tagállamaiban már
támogatást nyert operatív csoportok innovációs együttműködését.
Bízunk abban, hogy előremutató, színvonalas projekteket tudunk támogatáshoz segíteni a szakmai
segítségnyújtással és a jelen kiadványban is bemutatott egyéb támogató tevékenységekkel.
A kiadvány itt tölthető le.
20 év a tanyán élők szolgálatában
Ebben az évben, 2017-ben 20 éves a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete. Az öt megyét átfogó egyesületben
húsz év alatt 14-ről 264-re nőtt a falu- és tanyagondnoki szolgálatok száma. Az évfordulót szakmai konferenciával
ünnepelte meg az Egyesület.
A több mint kétszáz résztvevőt Á. Fúrús János, a vendéglátó község polgármestere köszöntötte, aki kiemelte, hogy
az ő tanyás térségükben is pótolhatatlan szerepe van a falugondnoknak. Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke
felidézte azokat az időket, amikor Kemény Bertalan és az egykoron népművelőként és tanárként dolgozó Csörszné
Zelenák Katalin elindították az egyesület szervezését. Mint elhangzott: emlékíró pályázatot hirdetnek meg a
tanyagondnokok részére, hiszen a szolgálat tagjai olyan történeteket tudnak, amiket meg kell őrizni a jövőnek.
Csörszné Zelenák Katalin, az egyesület ügyvezetője foglalta össze mindazt, ami a szervezet kelebiai megalakítása óta
történt. Kis Miklós Zsolt államtitkár a Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségeiről tartott tájékoztató előadást.
Az MNVH Bács-Kiskun megyei területi felelőse a falugondnokokat, mint vidékfejlesztőket mutatta be.
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!
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