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ÁPRILISI HÍREK 

Szakmai Tájékoztató Fórum Sajóvámoson 

 

2017. április 20-án Sajóvámos településen a 

Széchenyi Programiroda, valamint az MNVH 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi 

felelőse által közösen szervezett szakmai 

fórumokon vehettek részt az önkormányzatok 

vezetői, vállalkozók, illetve a 

vidékfejlesztésben érdekelt további szereplők. 

Az előadássorozat célja elősegíteni a 2014-

2020-as operatív programok hatékony és 

eredményes megvalósítását, megbízható 

szakmai segítséget nyújtani a támogatást 

igénylőknek és a kedvezményezetteknek egyaránt. 

 A megyei fejlesztéspolitikai szakemberek által tartott előadások révén értékes információkhoz 

juthattak a megjelent érdeklődők. 

dr. Csuzda Gábor, az MNVH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi felelőse előadásában 

bemutatta a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot érintő változásokat és felhívta a figyelmet arra, 

hogy újra nyitva áll a lehetőség a regisztrációra, amely a projektötletek benyújtásának előfeltétele.  

Nagyné Sándor Edina a Közép-Borsodi Nonprofit Kft. ügyvezetője az EFOP pályázatok 

aktualitásairól tartotta meg előadását.  

Veres Zsuzsanna a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tevékenységeiről, aktualitásairól tartott 

tájékoztatást. Végezetül Takács Norbert a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tanácsadója 

tartott tájékoztatást az aktuális GINOP pályázatok kapcsán. 

A Széchenyi Programiroda és az MNVH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi felelőse által 

szervezett szakmai fórum sorozat a 2017. évben tovább folytatódik, a jövőbeni helyszínek 

egyeztetése jelenleg is zajlik. 

 

Közeledünk a fenntarthatósághoz? 

 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Parasznya 

Község Önkormányzata és a Holocén Természetvédelmi 

Egyesület közös szervezésében valósult meg 2017. április 

26-án a Közeledünk a fenntarthatósághoz? című 

rendezvény, amely a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Keretstratégia Második Előrehaladási Jelentésének 

elkészültét hivatott segíteni. A rendezvény helyszínéül a 

Parasznyai Művelődési Ház és Könyvtár szolgált. 

Az esemény megnyitóját Horváth Jánosné Parasznya 

Község Polgármestere tartotta, aki ismertette a települést a résztvevők számára.  



 

               
 

Dr. Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára felszólalásában kiemelte, 

hogy Magyarországon már 2013-óta létezik elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődés 

Keretstratégia, amely a hazánkra vonatkozó célokat rögzítette. A Nemzeti Fenntartható Fejlődés 

Keretstratégia első jelentése elsősorban az erőforrások állapotáról szólt. Ez felöleli a humán, a 

társadalmi, és a gazdasági erőforrásokat is. A vizsgálat alá vont erőforrások tekintetében azt 

találták, hogy egyetlen erőforrás sincsen közepesnél jobb állapotban, és javuló tendenciával. A 

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia a fenntarthatósági célokat magyar kontextusba 

helyezte, azokat a magyar viszonyokra alakította. Így tehát elmondható, hogy „a fenntartható 

fejlődés saját nemzeti érdeke a Kárpát-medencei magyarságnak.” 

Dr. Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet Alapítvány igazgatója a fenntartható és fenntarthatatlan 

mezőgazdaság témáját ismertette. A fenntartható mezőgazdaság akkor válik fenntarthatóvá, ha a 

mezőgazdaság úgy bánik az általa használt erőforrásokkal, hogy azok képesek legyenek 

megújulni. 

Dr. Nagy József a Bükk- Térségi LEADER Egyesület vidékfejlesztési szakmai igazgatója a 

megújuló energiahasznosítás 15 éves tapasztalatait osztotta meg a megjelentekkel.  

Végezetül a forráshiányos települések problémái, a foglalkoztatás nehézségei, a gazdálkodás 

kihívásai problémakört fejtette ki Kiss József a HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület elnöke. 

A mai rendezvény összefoglalásaként elmondható, hogy tartalmas, interaktív esemény volt. A 

résztvevők aktívan hozzászóltak az előadások témáihoz, amely egyik pillére a stratégia 

felülvizsgálatának. 

 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

 

A Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívása 

 

Pályázati cél: Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések 

értékmentő-értékteremtő közösségek létrehozásának és szakmai 

tevékenységeinek támogatása (települési szintű kulturális értékek 

felkutatása, újragondolása, élményközpontú befogadásának 

segítése; helyi identitás erősítése; támogatásban részesülnek: 

alkotó és előadóművészeti, hely- és honismereti, illetve a 

mindennapi élet minőségét fejlesztő közösségek.) 

Pályázni csak a 2016. évi közművelődési tevékenységet igazoló OSAP 1438 számú statisztikai 

jelentés internetes szállítólevelének másolata dokumentum birtokában, közművelődési tematikájú, 

fenti pályázati célra benyújtott pályázatokkal lehet. 

 

Bővebb tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:  

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes_205108_107 

 

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes_205108_107


 

               
 

Módosult a Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés 

kialakításának lehetőségével című felhívás  

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése - 

ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP-2-

4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás. 

 

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti: 

- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet 2. pontja törlésre került. 

- A 4.3.            A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet első bekezdése 

módosult. 

- Az 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet módosult a felsorolás tekintetében. 

- A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 7. pontja 

került módosításra. 

- A 29-es  Telepítési tervnek kötelezően tartalmaznia kell  lábjegyzet  módosult. 

 

Bővebb tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-

korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs- 

 

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 

irányuló beruházások támogatása című felhívás 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági 

tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című 

(VP6-6.4.1–16 kódszámú) felhívás benyújtásának határideje.  

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 8. napjától 2019. május 14. napjáig 

van lehetőség. 

Bővebb tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-

mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Gömör Expo és Fesztivál 2017 

 

A Gömör-Expo 19. alkalommal nyitja meg 

2017. májusában kapuit. A hagyományosan 

Putnokon megszervezett esemény a térségi és 

határon túli cégeknek, szervezeteknek kínál 

bemutatkozási lehetőséget. A kiállítók mellett 

szórakoztató programok is várják az 

érdeklődőket. Minden évben nagy sikert arat a vadászkiállítás. Idén május 12. és május 14. között 

zajlik a rendezvény. 

Cím: 3630 Putnok , Bajcsy-Zsilinszky u. 21. 

Bővebb információ: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-gomor-expo-es-fesztival.html 

 

Európai Nemzeti Parkok Napja - Nyílt napok az Aggteleki Nemzeti Parkban 

Természetismereti túrák, vizsgálódások, interaktív 

foglalkozások. 

 Május 23. Nyílt nap óvodások részére. 

 Május 24. Nyílt nap az általános iskola alsó 

tagozatosai részére. 

 Május 25. Nyílt nap az általános iskola felső 

tagozatosai részére. 

Bővebb információ: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-aggteleki-nemzeti-park-

programok.html 

 

 

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 

https://www.programturizmus.hu/telepules-putnok.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-aggteleki-nemzeti-park-programok.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-aggteleki-nemzeti-park-programok.html

