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DECEMBERI HÍREK 

Megvalósult a Borsod-Torna- Gömör Térségi Helyi Védjegyes termékek fotózása! 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület szakmai fórumot rendezett az összes LEADER 

pályázati felhívással kapcsolatban! 

 

Sikeres konzultációs alkalmak és pályázati tanácsadások valósultak meg a Helyi 

termék és a Príma - Porta felhívással kapcsolatban! 

 

 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

 

Megjelent a Borsod-Trona-Gömör Egyesület összes LEADER felhívása 

Újabb konzultációs időpontok a LEADER felhívásokkal kapcsolatban! 

Változik az ÉNGY elérhetősége  

 
 

 

 

 



 

               
 

DECEMBERI HÍREK 

Megvalósult a Borsod-Torna- Gömör Térségi Helyi Védjegyes termékek fotózása! 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület professzionális 

termékfotózást rendezett. Az elkészült termék fotók 

már megtekinthetőek az Egyesület Helyi Termék 

honlapján 

(http://helyitermek.btge.hu/helyi…/index.php/kivalo

-tajtermek), a facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/btgehu/) és marketing 

anyagaiban is. Az elkövetkezendő időkben is 

szeretnénk a különböző turisztikai és marketing 

kiadványainkban népszerűsíteni az elkészült fotókat. 

Eseménydús napok állnak mögöttünk, de a végeredmény magáért beszél és ezúton köszönjük a 

fotós- Vágány Zoltán-szakértelmét és szép munkáját, valamint köszönjük a Védjegyesek 

együttműködését. 
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A Borsod-Torna-Gömör Egyesület szakmai fórumot rendezett az összes LEADER 

pályázati felhívással kapcsolatban! 

Egyesületünk 2017. december 18-án Edelényben, a 

Templomkerti Kisvendéglőben nagyszabású Szakmai 

Fórumot rendezett a Helyi Fejlesztési Stratégiában 

szereplő összes LEADER pályázati felhívással 

kapcsolatban. Úgy gondoltuk, hogy szeretnénk a 2014-

2020 időszakra vonatkozó LEADER pályázatok 

beadása előtt az érdeklődőket, a tagokat, az 

illetékességi területünkön lévő 77 települési 

önkormányzatok polgármestereit, a Védjegy 

jogosultakat és az együttműködő partnereket felkészíteni az előttünk álló feladatra. 

A fórumot színesebbé tette Tóth Görgy - az Éger Ág Alapítvány alapítója és Egyesületünk aktív 

tagja- fotókiállítása „Nyomunkba szegődött az idő” címmel. 

Mottó: „Az öregek, ha egymás közt vannak nem is oly öregek.” /Gabriel Garcia Márquez/ 

    

    

 

 



 

               
 

Sikeres konzultációs alkalmak és pályázati tanácsadások valósultak meg a Helyi 

termék és a Príma- Porta felhívással kapcsolatban! 

A kölcsönösen sikeres együttműködés érdekében 

a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

munkaszervezete csoportos konzultációkat tartott 

a „Helyi termékek előállításnak támogatása” 

című LEADER felhívással és a „Príma-Porta 

védjegy hálózat és az ehhez kapcsolódó integrált 

kulturális és öko-turisztikai kínálat fejlesztése” 

című felhívással kapcsolatban, melyek a 

munkaszervezet irodájában (3780 Edelény, 

Belvárosi út 1. szám) kerültek megrendezésre. A 

személyes konzultációk vagy a fórumokon való részvétel a pályázatok benyújtásának feltétele, 

mert szeretnénk szakmailag a legjobb felkészülést biztosítani Pályázóink részére. 

A felhívásokkal kapcsolatos információkat Lengyelné Bencze Viktória munkaszervezet vezető 

foglalta össze.  

A pályázati tanácsadásokat Kőváriné dr. Bartha Ágnes a Kisléptékű Termékelőállítók és 

Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete képviseletében tartotta meg. A 

tanácsadások témája a helyi termék előállításának törvényi előírásai, legújabb változásai, 

csomagolástechnológia, kötelező élelmiszercímke információk, kötelező előírások az élelmiszerek 

csomagolására.  

Az előadások teljes anyaga az alábbi linken érhető el: http://btge.hu/btge/index.php/leader-

palyazatok/segedletek 
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PÁLYÁZATI HÍREK 

Megjelent a Borsod-Trona-Gömör Egyesület összes LEADER felhívása 

 

2017. november 30-án megjelent a "Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz 

kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása", a „Kreatív 

közösségek kialakítása” és a „Társadalmi innovációk támogatása” című LEADER 

felhívások! Ezáltal folytatódik a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési 

stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások megjelentetése a 

nem jövedelemtermelő fejlesztésekkel. 

Az IH közlemény értelmében a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák 

megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján 

található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és 

településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 

A helyi támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a helyi 

pályázati felhívásokban olvasható „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” 

fejezetben található információk alapján, mely szerint a „Helyi termékek előállításnak támogatása” 

és a „Príma-Porta védjegy hálózat és az ehhez kapcsolódó integrált kulturális és öko-turisztikai 

kínálat fejlesztése” című felhívásaink 2018. 01.02. naptól, míg a nem jövedelem termelő 

fejlesztések 2018. 02.05-től nyújthatóak be. 

A kölcsönösen sikeres együttműködés érdekében a munkaszervezet személyre szabott tájékoztató 

fórumokat tart január hónapban a térségben több helyszínen, valamint a munkaszervezeti 

irodában, előre egyeztetett időpontban, melyről bővebb információt a www.btge.hu oldalon 

teszünk majd közzé. 

Minden közérdekű információk, hasznos dokumentumok, tájékoztatások a www.btge.hu 

LEADER Pályázatok menüpont alatt lesznek elérhetőek. 

Köszönjük eddigi aktív részvételüket! 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
http://www.btge.hu/
http://www.btge.hu/


 

               
 

Újabb konzultációs időpontok a LEADER felhívásokkal kapcsolatban! 
 

A kölcsönösen sikeres együttműködés érdekében a munkaszervezet személyre 

szabott tájékoztató fórumokat tart január hónapban is a térségben több helyszínen, 

valamint a munkaszervezeti irodában, előre egyeztetett időpontban. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a személyes konzultáció a pályázatok benyújtásának 

feltétele, mert szeretnénk szakmailag a legjobb felkészülést biztosítani Pályázóink 

részére, ezért a tájékoztató fórumainkra. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Príma- Porta védjegy hálózat és az ehhez kapcsolódó 

integrált kulturális és öko-turisztikai kínálat fejlesztése és a Helyi termékek előállításának 

támogatása című pályázati felhívások benyújtásával kapcsolatban SZAKMAI KONZULTÁCIÓT 

rendezünk a munkaszervezet irodájában (3780 Edelény, Belvárosi út 1. szám) az alábbi 

időpontokban: 

Príma- Porta védjegy hálózat konzultáció 

2018. január 8. (hétfő) 10:00- 11:00 óráig 

2018. január 15. (hétfő) 15:00-16:00 óráig 

2018. január 29. (hétfő) 10:00-11:00 óráig 

Kérjük, részvételi szándékát a linkre kattintva jelezze: 

https://docs.google.com/forms/d/1mL77dzSRIrnRATv0e0bB8OEraNKp1dEKtvW5Udju7uQ/edit 

Helyi termékek előállításának támogatása konzultáció 

2018. január 8. (hétfő) 15:00-16:00 óráig 

2018. január 15. (hétfő) 10:00- 11:00 óráig 

2018. január 29. (hétfő) 15:00-16:00 óráig 

Kérjük, részvételi szándékát a linkre kattintva jelezze: 

https://docs.google.com/forms/d/1hN1yJyIY93hAeAH0V5AhV5cZLi10p9Amntg5S8Ordgo/edit 
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Változik az ÉNGY elérhetősége  

A Vidékfejlesztési Program támogatást igénylői és kedvezményezettjei számára 

rendelkezésre bocsátott Építőipari Normagyűjtemény (ÉNGY) 2017.12.21-től a 

kérelmek kitöltésére szolgáló felületekkel egységes módon, ügyfélkapus belépés 

után érhető el. A belépést követően az „Elektronikus kérelemkezelés” menüben 

található az ÉNGY böngésző alkalmazás.  

Forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-

/content/VLfqQiCLy40T/valtozik-az-engy-elerhetosege/maximized 

 

 

 

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 


