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A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 

elkészítéséhez kapcsolódó tervezési műhelynapot rendezett Edelényben 

 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

2016. január 13-án Edelényben 

rendezte meg a Helyi Fejlesztési 

Stratégia elkészítésével kapcsolatos 

rendkívüli műhelynapját. 

A 2015. december 1-én Vadna 

településen megvalósított Helyi 

Fejlesztési Stratégiát előkészítő 

műhelynapon felmerült az a gondolat a 

megjelentek körében, hogy a Sajó-folyó 

menti települések együttműködést 

alakítsanak ki és hasonlóan más 

községek közös programjaihoz, rendszeresen rendezvényeket valósítsanak meg, mint például a 

História-völgy tematikus rendezvényei és a Gömör-Tornai Nyár.  

 

 Ezen kezdeményezés okán jelentek meg a Sajó-folyó menti települések polgármesterei, hogy 

együttműködve, közösen összefogva hasonlóan más községek közös programjaikhoz hasonlóan 

lehetőséget biztosítsanak a Sajó-folyó menti települések lakosai számára is a Sajó-völgyében élő 

emberek, vidék megismerésére, a borsodi táj szépségének felfedezésére. A megbeszélés 

eredményeként a Bán-völgye és a Sajó-folyó menti települések összefogása fog a későbbiekben 

eredményezni egy komplex, egymásra épülő rendezvénysorozatot.  

A műhelymunkán Sajóecseg-, Sajóvámos,- Sajóivánka,- Szuhakálló, Vadna polgármestere és a 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezete vett részt. 

 

 

 
 



 

                                                      
 

Elfogadta a kormány a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét 
 

Jóváhagyta a kormány a Vidékfejlesztési Program 2016-os éves fejlesztési keretét 

(ÉFK), amelynek eredményeképpen idén több mint 800 milliárd forint vidékfejlesztési 

forrásra pályázhatnak a gazdálkodók. A most rendelkezésre álló keretből a 

Miniszterelnökség 59 darab felhívás megjelentetését tervezi, amelyből 4 pályázat 

közbeszerzési eljárással kerül meghirdetésre. 

 

A Vidékfejlesztési Program keretében a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban mintegy 

1300 milliárd forint került elkülönítésre, amelyből 2016-ban a Miniszterelnökség több mint 800 

milliárd forint keretösszegben hirdet pályázatokat. A rendelkezésre álló uniós források maximális 

felhasználása és kiszámíthatósága érdekében a felhívások megjelenését éves fejlesztési keret 

szabályozza. A pályázók igényeihez mérten az ÉFK az elfogadást követően többször módosulhat. 

 

A kormány szándékainak megfelelően Magyarországon egy olyan agrár-vidékfejlesztés valósulhat 

meg a 2014-2020 ciklusban, amely a nagybirtokok helyett a kis és közepes családi gazdaságok 

érdekeit szolgálja. A Miniszterelnökség éppen ezért kiemelt figyelmet fordít a Vidékfejlesztési 

Program keretében a beruházási jellegű támogatások biztosítására. 

 

A gazdálkodók kisméretű terménytárolók építésére, valamint mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére 

több mint 30 milliárd forint értékben pályázhatnak 2016-ban. Az idei évben mintegy 70 milliárd 

forint támogatást nyerhetnek az állattenyésztők az állattartó telepeik korszerűsítésére. A kertészeti 

ágazat technológiai fejlesztésére, üveg és fóliaház létesítésre, ültetvénytelepítésre, 

gyógynövénytermesztésre és gépbeszerzésre is több mint 75 milliárd forint forrás áll rendelkezésre 

2016-ban. Fejlesztési források elsősorban a kistelepülések önkormányzatai számára mintegy 76 

milliárd forint keretösszegben nyílnak meg. Emellett a LEADER helyi akciócsoportok is több 

felhívásra benyújthatják támogatási kérelmüket közel 60 milliárd forint értékben. 

 

A fiatal gazdálkodók is kiemelt célcsoportjai a vidékfejlesztési politikának. Az idei évben az új 

mezőgazdasági vállalkozások indulására, illetve beruházásaik megvalósítására a Vidékfejlesztési 

Program 76,5 milliárd forintot biztosít. 

 

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, valamint a 2016-ra tervezett 

pályázati felhívásokról az 1012/2016. (I. 20.) Kormány határozatban található bővebb információ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      
 

 „Vidékfejlesztés a 2014-2020 programozási időszakban” 

2016. január 26-án Vidékfejlesztési fórumot 

tartottak a kastély dísztermében, ahol köszöntőt 

mondott többek között Riz Gábor  Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei fejlesztési miniszteri biztosa. 

A tanácskozásra polgármesterek és a 

mezőgazdaságok gyűltek össze, akik tájékoztatást 

kaptak a megjelent vidékfejlesztési pályázatokról. A 

résztvevőket Edelény polgármestere, Molnár Oszkár 

köszöntötte, majd Demeter Zoltán országgyűlési 

képviselő ismertette a vidékfejlesztési programot. 

Riz Gábor miniszteri biztos részletes tájékoztatást 

nyújtott a kiírt pályázatok pályázati lehetőségeiről. A fórumon több szakmai előadás is elhangzott. 

Az érdeklődők a következő témákban hallhattak előadásokat: 

 Forráslehetőségek a Vidékfejlesztésben 

Előadó: Koleszár Gábor az MVH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője 

 Vidékfejlesztési Program a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szemszögéből 

Előadó: Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke 

 Vidékfejlesztési Program rövid bemutatása 

Előadó: Erdős Tamás a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

felelőse 

 

 

  
 

 

 



 

                                                      
 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 

egyeztető fórumot rendezett Boldván 

 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2016. 

február 10-én Boldván rendezte meg a Helyi 

Fejlesztési Stratégia elkészítésével kapcsolatos 

egyeztető fórumát. A fórum helyszínéül a 

Boldvai IKSZT szolgált. Lengyelné Bencze 

Viktória a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

munkaszervezet vezetője tartotta a szakmai 

egyeztető fórumot a 2014-2020 LEADER 

Helyi Fejlesztési Stratégia ismertetéséről. A 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület Közgyűlése 

2015. december 8-án elfogadta a Borsod-

Torna-Gömör LEADER Vidékfejlesztési Közösség 2016-2020-as évekre vonatkozó Helyi Fejlesztési 

Stratégiájának első verzióját. A stratégia alapján a Vidékfejlesztési Programból 862 millió Forint 

felhasználását tervezi. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája a 

www.btge.hu oldalon található. 

A fórumra érkezett résztvevők, már kellően megismerhették a Helyi Fejlesztési Stratégiát, így 

célirányos kérdések és egyeztetések történtek. A résztvevők között Önkormányzati szereplők, civil 

szervezetek és vállalkozók voltak.  

A fórum alatt leginkább a cselekvési terv került részletesebben átbeszélésre. Felmerült az a kérdés, 

hogy az Integrált kulturális és öko-turisztikai kínálat kialakítása és „Príma-Porta” védjegy hálózat 

elnevezésű célterületnél miért javasolják a 3 vagy 4 napraforgós minősítést a FATOSZ minősítési 

rendszere alapján. Lengyelné Bencze Viktória elmondja, hogy szükségét látják a Tervezést 

Koordináló Tagok a kiválasztási kritériumok egyik elemeként a minősítést, hisz ez által tudjuk elérni 

a minőségi príma portákat, szolgáltatásokat, szálláshelyeket.  

 

 

 

 

 

http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/147-a-borsod-torna-gomor-egyesulet-helyi-fejlesztesi-strategia-hfs-egyezteto-forumot-rendezett-boldvan
http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/147-a-borsod-torna-gomor-egyesulet-helyi-fejlesztesi-strategia-hfs-egyezteto-forumot-rendezett-boldvan
http://www.btge.hu/


 

                                                      
 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 

egyeztető fórumot rendezett Vadnán és Szendrőben 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2016. február 11-

én Vadnán is megrendezte a Helyi Fejlesztési 

Stratégia elkészítésével kapcsolatos egyeztető 

fórumát. A fórum helyszínéül a Vadnai IKSZT 

szolgált. 

Lengyelné Bencze Viktória a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesület munkaszervezet vezetője tartotta a szakmai 

egyeztető fórumot a 2014-2020 LEADER Helyi 

Fejlesztési Stratégia ismertetéséről. 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Közgyűlése 2015. december 8-án elfogadta a Borsod-Torna-

Gömör LEADER Vidékfejlesztési Közösség 2016-2020-as évekre vonatkozó Helyi Fejlesztési 

Stratégiájának első verzióját. A stratégia alapján a Vidékfejlesztési Programból 862 millió Forint 

felhasználását tervezi. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája a 

www.btge.hu oldalon található. 

A fórumon lehetőség volt az áttanulmányozott Helyi Fejlesztési Stratégia értékelésére, 

javaslattételére. Lengyelné Bencze Viktória tájékoztatta a résztvevőket az eljárásrendről, a VP 

szerinti szabályozásról és a cselekvési tervről. Ezen a fórumon leginkább a már korábban kialakult 

Sajó-folyó menti települések polgármesterei korábbi együttműködési elképzeléseiket pontosították és 

illesztették bele a Borsod-Torna-Gömör Egyesület Helyi Fejlesztési stratégiájának a cselekvési 

tervéhez illeszkedően. A projektötletük a térségi kulturális rendezvénysorozathoz a Bán-Sajó- Völgye 

Fesztiválhoz fog illeszkedni. 11 település kíván együttműködve megvalósítani több térségi kulturális 

rendezvénysorozatot.  

Lengyelné Bencze Viktória javasolja, hogy más operatív programokban és Vidékfejlesztési 

Programokban is keressék a lehetőségeket és a LEADER, mint kiegészítő elem szerepeljen az 

elképzeléseik megvalósításában. 

    

 

http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/160-a-borsod-torna-gomor-egyesulet-helyi-fejlesztesi-strategia-hfs-egyezteto-forumot-rendezett-vadnan
http://btge.hu/btge/index.php/forumok-rendezvenyek/160-a-borsod-torna-gomor-egyesulet-helyi-fejlesztesi-strategia-hfs-egyezteto-forumot-rendezett-vadnan


 

                                                      
 

NATURAMA Szakmai találkozó-Edelényben 

 

2016. április 4-5.-én az idei évben először Edelényben tartotta szakmai 

találkozóját azon LEADER Egyesületek, akik korábban megalapították a 

NATURAMA Szövetséget. A Szövetséget hét nemzeti parkkal rendelkező, 

vidékfejlesztéssel foglalkozó LEADER helyi akciócsoport alkotta meg. A 

2007-2013-as időszakban önkéntesen alakult és működő munkacsoport 

rendszeresen szervezett találkozókat, melyeken a vidékfejlesztés aktualitásait vitatták meg, 

együttgondolkodva kerestek megoldásokat a felmerülő problémákra, illetve együttműködve közös 

projektjeik kidolgozásán dolgoztak. 

Hosszú idő elteltével az együttműködésüket erősítő szándékkal indult jelen kezdeményezés, hogy a 

korábban megalakult szövetség alapító tagjai ismét találkozhassanak és lehetőséget biztosítson a 

2014-2020-as időszakban egymással együttműködni és közös értékek, célok mentén tervezni. 

A szakmai konzultáción az Alpokalja-Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület-, a Bakonyért 

Vidékfejlesztési Egyesület -, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület-, a Szigetköz-Mosoni-

sík Egyesület és a Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezet vezetői és szakmai munkatársai 

valamint Gódor Csilla a Gödöllői Innovációs Központ Kft. képviselője, dr. Nemes Gusztáv, a Magyar 

Tudományos Akadémia Közgazdasági Intézetének munkatársa és Márta Attila az Öko-Land 

ügyvezető igazgatója vett részt. 

 

  

 

 

 

 



 

                                                      
 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a Miniszerelnökség részéről 

hivatalosan megkapta a Támogató Okiratot  

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2016. április 4-én a Miniszterelnökség 

részéről megkapta a Támogatói Okiratot. A jelen támogatás célja a Helyi 

Fejlesztési Stratégia elkészítése, ugyanakkor a végleges és elfogadott Helyi 

Fejlesztési Stratégia nyomán a támogatási kérelmet benyújtó és véglegesen 

elismert LEADER Helyi Akciócsoport jogosulttá válik a fejlesztési forrásai 

feletti rendelkezésére.  

 

  

Változik a településfejlesztési pályázat beadási határideje 

A támogatói kérelmek benyújtási határidejének módosítására hívja fel a 

Miniszterelnökség azon pályázók figyelmét, akik a Vidékfejlesztési Program 

keretében megjelent, mintegy 26,9 milliárd forint keretösszegű 

településfejlesztési pályázatára kívánják benyújtani igényüket. 

A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázatra az önkormányzatok, 

non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek 2016. április 21-e helyett, 2016. május 2-től 

nyújthatják be első körben a pályázataikat. 

A vidéki térség kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztését érintő 

projektek sikeres megvalósulása érdekében fontos, hogy az érintettek részletesen tájékozódjanak a 

pályázati követelményekről. A beadási határidő módosításának köszönhetően a Miniszterelnökség 

elegendő időt biztosít a szakmai tartalmat érintő változások megismerésére, valamint a szükséges 

dokumentumok beszerzésére. 

Az érintettek a felhívásokra kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat az MVH 

felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A módosított pályázati felhívás a www.szechenyi2020.hu 

oldalon lesz hamarosan elérhető. 

 

 

 
 

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 

http://www.mvh.gov.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/

