Tisztelt Partnerem!
Jelen levelemben a vidékfejlesztés aktualitásairól, pályázati lehetőségekről
tájékoztatom Önt.
Pályázat
Vidékfejlesztési Program
Módosult a Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés
kialakításának lehetőségével elnevezésű (VP2-4.1.3.2-16) felhívás. Az Irányító Hatóság a
támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2018. március 14. éjfélig
meghosszabbította.
Módosult A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című (VP2-4.1.4-16)
felhívás több pontja a jogosultsági feltételekre, a benyújtás határidejére, valamint a
támogatás összegére vonatkozóan. A módosítás a www.palyazat.gov.hu oldalon ezen a
linken érhető el.
Megjelent a „Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz kapcsolódó
jelzálogjog alapításának lehetőségéről” című dokumentum a palyazat.gov.hu oldalon. A
tájékoztatót mellékeltem levelemhez.
Népi Építészeti Program
Újra igényelhető, akár 20 millió forint vissza nem térítendő támogatás a népi építészeti
emlékek helyreállítására. A támogatást a Népi Építészeti Program keretében, a Lechner
Tudásközpont közreműködésével, a Miniszterelnökség biztosítja. A programra 2018ban 1,5 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Az egyedi kérelmek benyújtására
a Tájékoztató megjelenését (2018. március 7.) követő 30 napig van lehetőség.
A program célja veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a
műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása.
Egyedi támogatási kérelem benyújtásával bárki igényelhet támogatást.
További felvilágosítás a nepiepiteszetiprogram@lechnerkozpont.hu e-mail címen és a
+36 (1) 279-2616-os munkanapokon 9:00-14:30 között hívható telefonszámon kérhető.
A teljes pályázati felhívás és annak mellékletei ezen a linken érhetőek el.
Felhívás
Természetvédelmi Rajzpályázat
Madarak és Fák Napja alkalmából óvodás- és általános iskoláskorú gyerekek részére
képzőművészeti pályázatot írnak ki. A pályázat címe: Élményeim a természetben.
Nevezés: Intézményenként 15 db alkotás küldhető. Elsősorban Bács-Kiskun és Csongrád
megye területéről várják a szervezők a pályázatokat.
Beküldési határidő: 2018. április 20.
Kiállítás: A zsűri bírálata alapján a helyezést elért óvodás, alsó- és felső tagozatos korú
gyerekek korosztályonként tárgyjutalomban részesülnek. A legszínvonalasabb
pályamunkákból tárlatot rendeznek, amely 2018. május 11-25. között tekinthető meg.
További információ: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (6000 Kecskemét, Liszt F. u.
19.); Tóth Endre, tel.: 76/482-611. Corvin Mátyás Király Általános Iskola (Kecskemét),
tel.:76/498-048; Szabó Zsuzsa művésztanár – hívható minden héten, hétfőn és pénteken
13 -17 óra között. A felhívást mellékeltem levelemhez.
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II. Nemzeti Szörp és Lekvárverseny
A rendezvény célja a magyar alapanyagból készült termékek megmérettetése, népszerűsítése. Nevezni 2018.
február 22. és március 20. között lehet. A verseny időpontja március 22-23-24., a megmérettetés Soltvadkerten lesz
a Lantos Borászatban. A fő bírálati nap: március 23.
A „Legjobb gyógynövény szörp”, a „Legjobb gyümölcsszörp”, a „2018-as Év Szörpje", a "2018-as Év Lekvárja" és a
„Bács-Kiskun Megye Szörpje” valamint négy különdíj megválasztására kerül sor a nevezett szörpök és lekvárok
között.
A Bíráló Bizottság feladata a Nemzeti Szörp és Lekvár Versenyre benevezett szörpök és lekvárok kategóriánkénti
érzékszervi minősítése, és ez után küllemi, megjelenési bírálata. A Bíráló Bizottság megfelelő kóstolási és bírálati
gyakorlattal rendelkező szakemberből áll fel. A felkért tagok 3-5 fős csoportokban a versenykiírásban megjelölt
kategóriákban bírálnak a Magyar Élelmiszerköny és a Versenyszabályzat rendelkezése szerint
A versenykiírás szerint fajtánként 3 palack mintát kell benyújtania a versenyre nevezőnek, melyből 1 palack az
érzékszervi minősítéshez szükséges, 1 palack ellen minta, melyet a szervezők 3 hónapig őriznek meg.
Eredményhirdetésre 2018. március 25-én a Duna-Tisza közi Agrár Expo társrendezvény keretében kerül majd sor,
ahol a kistermelők tájékoztatására szakmai fórummal is készülnek.
A nevezési felhívást, a jelentkezési lapot és a nevezési adatlapot mellékeltem levelemhez.
Bács-Kiskunban itthon vagy! című tanulmányi ösztöndíj pályázat
A program célja, hogy a fiatalokat anyagi támogatással segítsék abban, hogy befejezhessék tanulmányaikat,
sikeresen elhelyezkedjenek és az általuk kitűzött célok valóra válhassanak. A kiíró Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat fontos szempontnak tarja a megyei fiatalok identitástudatának erősítését, hiszen számtalan
lehetőség kínálkozik itt számukra. Az ösztöndíj pályázatokat március 30-ig nyújthatják be a megye 27 településén
lakóhellyel rendelkező fiatalok.
Bővebb információ: Józan Ágota; 06-30/512-25-84; osztondij@bacskiskun.hu;
http://www.bacskiskun.hu/oldalak/bacs-kiskunban-itthon-vagy-osztondij-palyazat
Rendezvény
Víz világnapja programok a Kiskunsági Nemzeti Parkban; 2018. március 17., Izsák
A Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintve, kora tavaszi időszakban sétálhat ki az Aqua Colun tanösvényen.
A Kolon-tavi Madárvártánál megismerkedhet a nádi énekesmadarak vonulás-kutatásával, majd körbesétáhat a
Bikatorok tanösvényen. A túraútvonal hossza kb. 16 kilométer. További információ a Kiskunsági Nemzeti Park
mellékelt programfüzetében olvasható.
Duna-Tisza Közi Agrár Expo; 2018. március 24-25., Kiskőrös
A rendezők azzal a céllal hívták életre a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő eseményt, hogy
népszerűsítsék a helyben termelt magyar élelmiszereket. Az expo egyedi, családias hangulatban teszi lehetővé az
olyan minőségi alapanyagokból készült kézműves élelmiszerek kóstolását és vásárlását, mint a sonkák, kolbászok,
füstölt áruk, a kézműves sajtok, borok, mézek, lekvárok, olajok, zöldségpástétomok, préselt gyümölcslevek.
II. Nemzeti Szörp és Lekvárverseny eredményhirdetése; 2018. március 25.
Az eredményhirdetésre a Duna-Tisza közi Agrár Expo társrendezvénye keretében kerül sor, ahol a kistermelők
tájékoztatására szakmai fórummal is készülnek.

Rendezvény
Túzokünnep; 2018. április 7., Kunszentmiklós - Bösztörpuszta
Egész napos családi program melynek során 10:00–14:00 óráig természetismereti séták, nemzeti parki termék
bemutató és vásár, előadások, játszóház, majd egy a délutáni túra során a túzokok násztáncának (dürgés)
megfigyelése ad élményeket a látogatóknak.
Ötórai zöldtea; 2018. április 17., Kecskemét
Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában. Harmóniában a Természettel - bemutatkozik a Gedeon
tanya, Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegyes termelő. A részvétel ingyenes.
Jó tudni!
A cégek új munkavállalóik után bértámogatást igényelhetnek a TOP forrásokból. A Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat hosszú távú képzési és foglalkoztatási programot indított partnereivel Bács-Kiskun megyében. A cél
a munkaerő-piac bővítése, a foglalkoztatás növelése, ezáltal a térség gazdaságának élénkítése és a lakosság
életszínvonalának emelése. Ennek egyik eszközeként március 1-től a cégek új munkahelyeik után bértámogatást
igényelhetnek. A munkaadók kérelem alapján kaphatnak bérköltség támogatást, ha álláskeresőt foglalkoztatnak
munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. A kérelmek az
adott járási hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységénél nyújthatók be, valamint további információ is
ott kérhető.
Közbeszerzési Tájékoztató
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiadványának célja, hogy tájékoztatást adjon a Vidékfejlesztési Programban
támogatási igényt benyújtó gazdálkodóknak a támogatott projektjük esetén fennálló közbeszerzési kötelezettséggel
kapcsolatban. A kiadványt mellékeltem levelemhez.
A sikeres projektmegvalósítás gyakorlata
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. „A sikeres projektmegvalósítás gyakorlata” címmel szakmai konferenciát
rendezett Kecskeméten. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkatársaitól a TOP-os projektek
megvalósításának praktikáiról, a „Bács-Kiskunban itthon vagy” című tanulmányi ösztöndíjprogramjáról, valamint a
Foglalkoztatás-ösztönzési pályázatokban rejlő lehetőségekről, foglalkoztatási paktumokról hallhattak a résztvevők.
A projektekhez kapcsolódó közbeszerzési feladatokról, eljárásokról egy jogász informálta a közönséget. A
konferencia végén szakmai workshopokon nyílt lehetőség tájékozódni az alábbi témakörökről: A projektek szakmai
és pénzügyi lebonyolításának tudnivalói; A megyei ösztöndíjprogram lehetőségei; Foglalkoztatási paktum –
kapcsolódási pontok; Közbeszerzési kötelezettségek; Az EPTK felület gyakorlati ismeretei.
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. március 13.
Üdvözlettel: Tóth Márta

