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DECEMBERI HÍREK 

Demonstráltak a LEADER Akciócsoportok! 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

Civil Szervezetek pályázati lehetősége 

Megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” 
elnevezésű felhívás 

Társadalmi egyeztetésen „A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre 
irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása” című felhívás tervezete  

Módosul a „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című 

felhívás beadási határideje  

Módosul az „Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését 

szolgáló beruházások támogatása” című felhívás beadási határideje  

 

 

 

 

 
 

 

 

http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/284-demonstraltak-a-leader-akciocsoportok
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-halszati-termkekre-s-akvakultra-termkekre-irnyul-piaci-rtkestsi-intzkedsek-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-halszati-termkekre-s-akvakultra-termkekre-irnyul-piaci-rtkestsi-intzkedsek-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-cm-felhvs-beadsi-hatrideje
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-cm-felhvs-beadsi-hatrideje
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-az-ghajlatvltozshoz-kapcsold-s-idjrsi-kockzatok-megelzst-szolgl-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs-beadsi-hatrideje
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-az-ghajlatvltozshoz-kapcsold-s-idjrsi-kockzatok-megelzst-szolgl-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs-beadsi-hatrideje


 

               
 

DECEMBERI HÍREK 

Demonstráltak a LEADER Akciócsoportok! 

A Vidékfejlesztési Program 

LEADER jogcímét megvalósító 

vidékfejlesztő szervezeteket tömörítő 

LEADER Egyesületek Szövetsége 

(LESZ) demonstrációt tartott az 

Európai Bizottság Magyarországi 

Képviselete előtt 2016. december 19-

én Budapesten, melyen a Borsod-

Torna-Gömör Egyesület is részt vett. 

Az akcióval arra hívták fel a 

figyelmet, hogy a brüsszeli 

kommunikációval ellentétben az EU-

s vidékfejlesztési támogatások 

folyósítása nem egyszerűsödött, sőt 

az Európai Bizottság apparátusa által meghatározott szabályok és jogértelmezések miatt a 

magyarországi LEADER program zátonyra futhat. A helyi vidékfejlesztési folyamatokat, 

különösen a kistelepülések és elmaradott térségek fejlesztési törekvéseit koordináló, 104 vidéki 

térségben jelen lévő LEADER irodák 2016. június óta finanszírozás nélkül működnek, annak 

ellenére, hogy működtetésüket az EU kötelezően előírja. Az erre elkülönített működési támogatás 

folyósítását az Európai Unió hivatalnokai által kialakított végrehajtási szabályok és 

jogértelmezések lehetetlenné teszik. 

A demonstráció keretében a LESZ képviselői petíciót adtak át a Képviselet vezetőjének, amelyben 

kérik a vidékfejlesztési programot ellehetetlenítő akadályok feloldását. 

A vidékfejlesztők kezdeményezését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 

is támogatni kívánja. Nem véletlenül, hiszen a LEADER szervezetek bedőlése tragikus 

következményekkel járhat, különösen a hátrányos helyzetű, kistelepüléses vidéki térségekben, 

ahol legtöbbször a LEADER források jelentik az egyedüli reális forráshoz jutási lehetőséget. 

 

  

 

http://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/284-demonstraltak-a-leader-akciocsoportok


 

               
 

PÁLYÁZATI HÍREK 

Civil Szervezetek pályázati lehetősége 

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap 

keretében – „Civil szervezetek működési célú 

támogatása 2017.” 

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított 

forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap 

Kollégiumainak a 2017. évre vonatkozó, NEA-17-M jelű, „Civil szervezetek működési célú 

támogatása 2017." című pályázati kiírása. 

A pályázat célja a magyar nemzeti civil önszerveződés működésének támogatása, a civil 

társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásainak kiteljesedésében való 

segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulása és finanszírozása révén. 

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 

A NEA-17-M jelű működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelent 

meg. 

A pályázatokat legkésőbb 2016.01.17 és 2017.01.23 között, a pályázati kiírásban megadott, 

kollégiumonként eltérő időpontokban, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszeren keresztül (EPER-ben) és a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer 

Központi Rendszerén keresztül (FAIR-ben) lehet benyújtani. 

 

Megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” 

elnevezésű felhívás 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal 

mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 

támogatás” elnevezésű (VP2-6.1.1-16 azonosító jelű) 

felhívás.A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. 

március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van 

lehetőség. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 

álló tervezett keretösszeg 37,75 milliárd Ft. 

Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-

indul-tmogats-elnevezs-felhvs 

http://btge.hu/btge/index.php/vp-palyazati-felhivasok/285-megjelent-a-fiatal-mezogazdasagi-termelok-szamara-nyujtott-indulo-tamogatas-elnevezesu-felhivas
http://btge.hu/btge/index.php/vp-palyazati-felhivasok/285-megjelent-a-fiatal-mezogazdasagi-termelok-szamara-nyujtott-indulo-tamogatas-elnevezesu-felhivas


 

               
 

Társadalmi egyeztetésen „A halászati termékekre és akvakultúra-

termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása” című 

felhívás tervezete  

Elindult „A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési 

intézkedések támogatása” című (MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú) felhívás tervezetének 

társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. 

december 19. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.  

Részletek: https://www.palyazat.gov.hu/partnersgi-egyeztetsi-folyamatok-2014-2020 

Módosul a „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” 

című felhívás beadási határideje  

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – kertészeti 

gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás támogatási 

kérelmeinek beadási határideje 2017. január 6. napjára módosul, változnak továbbá az 

értékelési határnapok. 

Részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4135-16-kertszet-korszerstse-kertszeti-

gpbeszerzs-tmogatsa-1 

 

 

Módosul az „Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok 

megelőzését szolgáló beruházások támogatása” című felhívás beadási 

határideje  

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási 

kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása” című (VP3-5.1.1.1-16 

kódszámú) felhívás támogatási kérelmeinek beadási határideje 2017. január 6. napjára 

módosul, változnak továbbá az értékelési határnapok. 

Részletek https://www.palyazat.gov.hu/vp3-5111-16-ghajlatvltozshoz-kapcsold-s-idjrsi-

kockzatok-megelzst-szolgl-beruhzsok-tmogatsa-1 

 

 

 

Szerkeszti a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

 3780 Edelény, Belvárosi út 1. sz.  

Tel.: 48/342-256  

E-mail:btge@t-online.hu 

 Web: www.btge.hu 
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