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MÁRCIUSI HÍREK 

Szakasz zárás a két vállalkozásfejlesztési LEADER pályázati felhívás esetében 

 

A két vállalkozásfejlesztési LEADER pályázati felhívásunk I. szakasza lezárult. 

Köszönjük azoknak, akik a már több éve tervezett elképzeléseiket benyújtották! 

A II. szakaszban is nyitva áll a lehetőség a Helyi termékek előállítása és a Príma-

Porta védjegy hálózat és az ehhez kapcsolódó integrált kulturális és öko-

turisztikai kínálat fejlesztése című intézkedésekben a pályázatok benyújtására, melynek határideje 

2018. augusztus 31. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ha a beérkezett pályázatok 

forrásigénye eléri a 150 %-ot, akkor a szakaszhatár időpontja előtt a LEADER csoport felfüggeszti 

a felhívásokat! 

 

Továbbra is lehetőséget biztosítunk a felhívásokkal kapcsolatos személyes konzultációra. Ezen 

igényüket kérem, hogy a btge@ t-online.hu email címre jelezzék számunkra. 

 

                  

 

 

Folyamatosan bővül a LEADER felhívásokhoz kapcsolódó segédanyagok dokumentumai 

 

Felhívom a pályázók figyelmét, hogy bővült a honlapon megtalálható LEADER 

felhívásokhoz kapcsolódó segédanyagok dokumentumai. Többek között a 

Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi 

termék napok támogatása című felhíváshoz kapcsolódóan a művészeti és 

alkotócsoportok összeállított listája is megtekinthető. 

 

Az összeállított lista nem teljes körű, ezért kérem Önöket, hogy amennyiben 

ismernek további művészeti és alkotócsoportokat a Borsod-Torna-Gömör Egyesület illetékességi 

területéről, akkor a http://btge.hu/leader-palyazatok/segedletek oldalon megtalálható Művészeti és 

alkotócsoportok excel-t kibővítve küldje meg a btge@ t-online.hu email címre. 



 

               
 

Társadalmi innováció konzultációs időpontok! 

 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a fenntartható életmód, a térségi önellátás és a társadalmi 

szolidaritás megerősítését-, különböző etnikai csoportok egymás mellett élésének javítását 

szolgáló társadalmi innovációk megvalósítása érdekében pályázatot hirdetett Társadalmi 

innovációk támogatása címmel (VP6-19.2.1.-12-5-17). 

Szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek a társadalmi innovációk megfogalmazása terén, ennek 

érdekében a Miskolci Egyetemmel közösen Társadalmi innovációs egyeztetést tartunk a 

munkaszervezet irodájában (3780 Edelény, Belvárosi út 1. szám), melynek keretében lehetőség 

nyílik a projektötleteikkel kapcsolatos szakmai konzultációra. 

Konzultációs időpontok:       

2018. március 9. (péntek) 10:00 - 12:00 

2018. április 20. (péntek) 11:00 - 13:00 

2018. május 11. (péntek) 11:00 - 13:00 

2018. június 8. (péntek) 11:00 - 13:00 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a személyes konzultáció a pályázatok 

benyújtásának feltétele, mert kizárólag azok a projektek 

támogathatóak, melyeket a Miskolci Egyetem jóváhagyott és támogatott. 

A szakmai konzultáció előzetes regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi linken tud jelezni: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffrcTMfd5oq3NCNtwcarMbPyEPnP 

3VXFpfhQ7xrcgDLCMcFA/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffrcTMfd5oq3NCNtwcarMbPyEPnP%0b3VXFpfhQ7xrcgDLCMcFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffrcTMfd5oq3NCNtwcarMbPyEPnP%0b3VXFpfhQ7xrcgDLCMcFA/viewform


 

               
 

Módosult a Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi 

termék napok támogatása című pályázati felhívás! 

 

Módosult a BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület a Térségi 

kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi 

termék napok támogatása című, VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú 

pályázati felhívás! 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.12.31 

napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került 

projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 

  • 2018.04.06 

  • 2018.07.02 

  • 2018.10.02 

  • 2018.12.31 

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások III. Specifikus elvárások pontja az alábbiakkal került 

kiegészítésre: 

i) Támogatást igénylő köteles a projekt összes elszámolható költségének minimum 20 %-át a 

Borsod-Torna-Gömör Helyi Védjegyrendszeréhez csatlakozó helyi termelőtől, kézművestől és a 

LEADER HACS illetékességi területén székhellyel/telephellyel rendelkező helyi kulturális 

csoporttól, művészeti alkotó csoporttól igénybe vett szolgáltatásra fordítani. 

A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások III. Specifikus elvárások pont kiegészítése miatt 

módosult a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok c) 

pontjában szereplő LEADER specifikus nyilatkozat. Ezért kérem Önöket, hogy a Támogatási 

kérelem beadásakor jelen módosítással közzétett LEADER specifikus nyilatkozatot mellékeljék! 

A módosított felhívások elérhetőek a http://btge.hu/btge/index.php/leader-palyazatok/tersegi-

kulturalis-rendezvenyek, valamint a 

https://ekerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml oldalakon. 

További jó előkészítést kívánunk a LEADER pályázatokhoz! 

 

  

 

http://btge.hu/btge/index.php/leader-palyazatok/tersegi-kulturalis-rendezvenyek
http://btge.hu/btge/index.php/leader-palyazatok/tersegi-kulturalis-rendezvenyek
https://e/
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Kedves természetben járó sporttársunk! 

Április 14-én várunk idén 13 alkalommal Sok Szeretettel Szendrőben a 

Vitézlőn! 

Már 4 különböző mozgásformában állhatsz rajthoz. Gyalogolhatsz, 

futhatsz, kerékpározhatsz és túrakenuzhatsz 14 különböző távon. A túra 

során a Bódva – völgyében az Aggteleki – karszt és a Cserehát lankát csodálhatod meg. 

 

Aki a természet értékeit keresi annak az Aggteleki Nemzeti Park látványosságait ajánljuk 

figyelmében, aki a várakat kastélyokat annak a szendrői várat és az edelényi L’Huillier–Coburg-

kastélyt, történelmi érdeklődésűeknek pedig a Rudapithecus lelőhelyét Rudabányán és a bánya 

tónál. 

Nevezés és további információk www.szendroitura.hu! 

Indulj el a Vitézlőn, elnyűtt testből Vitéz lőn! 

 

 

 

 

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://btge.hu/btge/index.php/8-friss-hirek/417-kedves-termeszetben-jaro-sporttarsunk

