
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Pályázat 
Vidékfejlesztési Program 
Módosult a „Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés 
fejlesztése” című (VP2-4.1.3.3-16 kódszámú) felhívás. A felhívásban többek 
között az alábbi módosítások történtek: 
 Megemelkedett a felhívás keretében igényelhető maximális támogatási 

összeg. (Egyéni projekt: 100 millió Ft, kollektív projekt: 150 millió Ft.) 
 Módosult a felhívás 3.2.1. C). 9 pontja, vagyis az ültetvénytelepítéshez 

kapcsolódóan a telepítési terv benyújtásának szabályozása: 
o Az 1. mellékletben meghatározott növények esetében szükséges 

benyújtani továbbra is a talajvédelmi- vagy öntözési talajvédelmi tervet. 
o A 2. mellékletben meghatározott növények esetében talajvédelmi- vagy 

öntözési  talajvédelmi benyújtása a továbbiakban nem szükséges. 
 A felhíváshoz tartozó Fogalomjegyzékben módosult a Fiatal mezőgazdasági 

termelő fogalma. 
A pályázati felhívás módosításáról szóló közlemény a www.szechenyi2020.hu 
honlapon itt érhető el. 
 
Rendezvény 
Kolon Menti Leader Egyesület LEADER tájékoztató fóruma; 2017. október 
30., Izsák A rendezvény meghívóját mellékeltem. 
A Kolon Menti Leader Egyesület rendezvényén a Vidékfejlesztési Program 
aktualitásairól, pályázati lehetőségeiről szóló tájékoztató mellett az Egyesület 
alábbi LEADER pályázati felhívásai kerülnek ismertetésre: 

 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése 
 Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, 

értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatása 
 Aktív turizmushoz kötődő szolgáltatások fejlesztése 
 Településkép és közterületek állapotának javítása 
 Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása 
 Civil szervezetek térségi szerepének növelése 

 

Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER tájékoztató fóruma; 2017. október 
30., Kiskunfélegyháza A rendezvény meghívóját mellékeltem. 
A tájékoztató fórumon az alábbi pályázati felhívások kerülnek bemutatásra: 

 Megújuló energiaforrások hasznosítása a térségben, zöldenergia 
elterjesztésének erősítése 

 Turisztikai szolgáltatások erősítése a térségben 
 Helyi mikrovállalkozások támogatása 

Tisztelt Partnerem! 

Jelen levelemben a vidékfejlesztés aktualitásairól, pályázati lehetőségekről 
tájékoztatom Önt. 

 
 

 

 

2017. október 24. 

A Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés megyei 
kitüntető díjakat 

adományozott 

Tanulmány készült a 
társadalmi 

vállalkozásokról 

Pályázati felhívás 
módosítás 

Tanulmányút 
Hajdúnánáson 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gygy-s-fszernvny-termeszts-fejlesztse-cm-felhvs-dokumentcija


 
 

 

 

Rendezvény 
Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület LEADER tájékoztató fórumai 
Az Egyesület várhatóan többek között az alábbi időpontokban és helyszíneken tart tájékoztató fórumot a 
kiírásra kerülő LEADER pályázatokról: 

 2017. október 31., Bácsalmás 
 2017. november 2., Kecel 
 2017. november 7., Kiskunhalas 

 
Természetismereti előadás sorozat Ötórai zöldtea címmel; 2017. november 7., Kecskemét 
Természetismereti előadások változatos témákban a Kiskunsági Nemzeti Park szervezésében, a 
Természet Házában. Fenntartható háztartás – interaktív előadás. Előadó: Bártol Réka és Lendvai Mária 
környezeti nevelők. További információ: www.knp.nemzetipark.gov.hu 
 
Bócsator Böllértalálkozó; 2017. november 11-12., Bócsa 
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. A böllértalálkozó nem titkolt 
célja a hagyományőrzés, a böllérkedés, ezzel együtt nagyapáink, nagyanyáink életformájának 
felelevenítése, továbbörökítése. 
 
Kemencés Gasztronómiai Fesztivál; 2017. november 11., 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. Az eseményt 
elsősorban a közös kemencében való sütés fogja különlegessé varázsolni, de olyan interaktív, 
élményszerű, a bevonódást ösztönző módon, hogy minden korosztály számára vonzó programot kínáljon. 
Több információt itt olvashat. 
 

Megjelent a társadalmi vállalkozásokról szóló alapkutatás 
A „PiacTárs” kiemelt projekt keretében a Miskolci Egyetem az OFA Nonprofit Kft. közreműködésével a 
társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetének feltérképezésére vállalkozott. Az Alapkutatás a társadalmi 
vállalkozások működéséről című tanulmány aktuális információkkal látja el az olvasókat a társadalmi 
vállalkozások számáról, típusainak megoszlásáról, hazai és nemzetközi viszonyokról, valamint a jövőbeni 
fejlesztési igényekről. 
Az alapvető fogalmak tisztázása mellett, átfogó képet kaphat a társadalmi vállalkozások erős és 
fejlesztendő pontjairól, továbbá megtudhatja, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy ilyen 
típusú vállalkozásnak. 
A nemzetközi kitekintéssel készült alapkutatás hasznos olvasmányként szolgál a társadalmi vállalkozások, 
társadalmi vállalkozásokkal foglalkozó szakemberek, a szakmapolitikával foglalkozó intézmények, 
oktatási intézmények, forprofit szervezetek számára egyaránt. 
A tanulmányt mellékeltem levelemhez. 

http://kiskoros.hu/iii-kemences-gasztronomiai-fesztival


 
 

 

 

 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 2017. év díjazottai többek között: 

 Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért díjat kapott Eichardt Géza a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Víztudományi Kar docense és Gyöngyösi Sándor fülöpjakabi ökogazdálkodó, illetve Rakonczainé 
Kurunczi Gyöngyi kecskeméti kérelemkezelési szakreferens. 

 Bács-Kiskun Megye Közigazgatásáért díjat kapott Csáki Béla Fülöpjakab nyugalmazott 
polgármestere. 

 Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért díjat vehetett át kiskunmajsai Mayossa Hagyományőrző 
Egyesület, valamint dr. Sövény Mihály nyugalmazott bácsalmási ügyvéd-jogtanácsos.  

 Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért díjat kapott Kormos Jakab a sükösdi Római Katolikus 
Plébánia kántora. 

 Az Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében díjat kapta Csomor László Bácsborsód polgármestere 
és Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere. 

Gratulálok kitartó munkájukhoz! 
 
Bács-Kiskun megyei szakemberek tanulmányútja Hajdúnánáson 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat két napos tanulmányutat szervezett az „Együttműködés a helyben 
foglalkoztatásért - Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés” pályázat 
keretein belül megyei szakemberek részvételével Hajdúnánásra, ahol egy komplex és rendszerszintű 
települési gazdaságfejlesztéssel és hozzá szorosan kötődő közösségfejlesztés jógyakorlatával 
ismerkedhettek meg. 
Megismerkedtek a város gazdasági társaságainak működési rendszerével, és a helyi fizető eszközzel, a 
Bocskai Koronával, a közmunkaprogram keretében működő Hajdúnánási Helyi Sajátosságok Műhellyel és 
Kenderes Kerttel. A helyi gazdaság működésének jó példája a Nánási Portéka, amely védjegyrendszerrel, 
közös marketinggel, helyi pénz elfogadásával ösztönzi a lakosságot, hogy a közösségi gondolkodás 
jegyében a helyben előállított termékeket fogyasszák, használják, ezzel is elősegítve a település 
gazdaságának fejlődését. 
A számtalan szakterületet magában foglaló, rendszerszintű gazdaságfejlesztés, a település egészét átfogó 
közösségi gondolkodás, a helyi értékek védelme, fejlesztése mind mind azt a közös célt szolgálják, hogy 
Hajdúnánás jelene, jövője biztosítható és fenntartható legyen. 
 
 
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. október 24. 

Üdvözlettel: Tóth Márta 


