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OKTÓBERI HÍREK 

Újabb ügyfélbarát módosítások a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásaiban 

A foglalkoztatotti létszám fenntartásának ügyfélbarát módosításáról 

döntött a Miniszterelnökség, amely a Vidékfejlesztési Program 17 

darab beruházási pályázatát érinti. 

Annak érdekében, hogy a Vidékfejlesztési Program által támogatott 

beruházási fejlesztéseket a gazdálkodók könnyebben és gyorsabban meg 

tudják valósítani, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatára 

módosította a Miniszterelnökség a pályázati felhívások 

létszámfenntartásra vonatkozó elvárásait. 

Az új szabályozás értelmében, a nyertes pályázóknak a projekt megvalósítási időszakára nem, 

csak a megvalósított fejlesztések fenntartási időszakára vonatkozólag kell biztosítaniuk a 

bázislétszámot, illetve a foglalkoztatotti létszám növelésére tett vállalásukat. Ezen módosítás 

elsősorban az állattartó gazdaságok számára jelent nagy segítséget. 

A Miniszterelnökség felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a módosítás összesen 17 darab 

beruházási jellegű vidékfejlesztési pályázatot érint. A projektek sikeres megvalósulása érdekében 

fontos, hogy az érintettek részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről. 

A módosított pályázati felhívások a www.palyazat.gov.hu oldalon elérhetőek. 

 

Professzionális termékfotózás a Borsod-Torna-Gömör Térségi Helyi Védjegyes 

termékekről  

A Borsod-Torna-Gömör Térségi Helyi 

Védjegyes termékekről 2017. október 24-ig várja 

azon termelők és kézművesek termékeit, akik 

részt kívánnak venni az Egyesület marketing 

anyagaiban, honlapján, különböző turisztikai és 

http://www.palyazat.gov.hu/


 

               
 

marketing kiadványokban. A Védjegyes termékekről egy arra felkért fotós professzionális 

termékfotót készít. 

Továbbá, várjuk azon helyi termelők, kézművesek jelentkezését, akik újonnan, vagy már meglévő 

Védjegytulajdonos új termékeket szeretne védjegyeztetni a Borsod-Torna-Gömör Egyesületnél. A 

védjegyhasználati kérelmek Egyesületünk honlapján elérhető: 

http://btge.hu/btge/index.php/dokumentumtar 

 

Fórum és Paktumszervezeti ülés a Megyeházán 

A Megyei Paktum ez évben első alkalommal tartott 

Gazdasági és Foglalkoztatási Kerekasztal 

rendezvényt a Megyeháza Dísztermében. A 

rendezvényen bemutatásra került a Foglalkoztatási 

Stratégia és a résztvevők tájékoztatást kaptak a 

projekt tevékenységeiről, előrehaladásáról, a 

program által igénybe vehető támogatási 

lehetőségekről.  

http://btge.hu/btge/index.php/dokumentumtar


 

               
 

PÁLYÁZATI HÍREK 

Megkezdődött a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák 

megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások megjelentetése 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Borsod-Torna-Gömör Egyesület „Helyi 

termékek előállításnak támogatása” és a „Príma-Porta védjegy hálózat és az ehhez 

kapcsolódó integrált kulturális és öko-turisztikai kínálat fejlesztése” című 

LEADER felhívásai megjelentek! 

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 nyújthatóak be. 

A kölcsönösen sikeres együttműködés érdekében a munkaszervezet személyre szabott tájékoztató 

fórumokat tart november és december 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/


 

               
 

Eddig csaknem 23 milliárd forint beruházási támogatásról döntöttek a 

baromfitartók számára 

 

Eddig csaknem 23 milliárd forint beruházási támogatásról döntöttek a baromfitartók 

számára. A Miniszterelnökség 207 baromfitartó kérelmét támogatta, akik most 22,6 

milliárd forint értékben valósíthatják meg állattartó telepük korszerűsítését. A 

Vidékfejlesztési Program keretében beérkezett kérelmek elbírálása folyamatos, így a 

támogatott projektek számára és a támogatás összege tovább növekszik még az év hátralevő 

részében. A jelentős túligénylés miatt a Miniszterelnökség a keret megemeléséről döntött. 

 

Csaknem harmincmilliárd forint beruházási támogatás került odaítélésre a 

szarvasmarhatartók számára 

Csaknem harmincmilliárd forint beruházási támogatás került odaítélésre a 

szarvasmarhatartók számára. A Miniszterelnökség döntött a Vidékfejlesztési 

Program szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését szolgáló felhívásnak kárelmeiről, 

melynek keretében mintegy harmincmilliárd forint támogatásban részesültek a 

nyertes pályázatok. Tekintettel a jelentős mértékű túligénylésre, a Miniszterelnökség az eredetileg 

erre a célra elkülönített mintegy 20 milliárd forintos keret megemeléséről döntött.  

 



 

               
 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Tájékoztató fórumok a megjelent felhívásokról 

 

A kölcsönösen sikeres együttműködés érdekében a munkaszervezet személyre 

szabott tájékoztató fórumokat tart november és december hónapban 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 kérjük előzetesen regisztráljon az alábbi e-mail címen : btge@t-online.hu.  

A tájékoztató fórumok, műhelynapok időpontjait és helyszíneit a honlapunkon hamarosan 

közzétesszük!  

 

Mikulástúra a Baradla-barlangban 

 

A Baradla-barlangot ismét meglátogatja a Mikulás. 

Helyszín: Baradla-barlang. 

Hossza, időtartama: 1 km, 1 óra. 

 

Hétköznapokon gyermekcsoportok, hétvégén (december 2-3.) 

családok jelentkezését várjuk. A túrákra a csoportoktól előzetes 

bejelentkezést kérünk legkésőbb november 20-ig. A hétvégi családi túrákra 1 nappal a túranap 

előttig várjuk a jelentkezéseket. Időpontfoglalás jelentkezési sorrendben. A részt vevők maximális 

létszáma 40 fő. 

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

programok.html 

 

 

Szerkeszti a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 
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