Tisztelt Partnerem!
Jelen levelemben a vidékfejlesztés aktualitásairól, pályázati lehetőségekről
tájékoztatom Önt.
Pályázat
Megjelent a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése célú felhívás (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17).
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
12,64 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. április 28. napjától
van lehetőség. A pályázati felhívás a www.szechenyi2020.hu honlapon itt érhető el.
Megjelent a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései célú felhívás (VP6-7.2.1.4-17).
Támogatható tevékenységek:
 Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia
rendszer kiépítése: Villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a
megújuló energiával történő fejlesztést.
 Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: Kútfúrás;
vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és
felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
háztartási törpe-vízmű.
 Háztartási léptékű szennyvíz-kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer
kiépítése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.
Támogatási kérelmet természetes személyek és konzorciumaik, valamint települési
önkormányzatok és konzorciumaik nyújthatnak be.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
8,23 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 31. napjától
van lehetőség. A pályázati felhívás a www.szechenyi2020.hu honlapon itt érhető el.
Rendezvény
V. Kecskeméti Magvas Nap; 2017. február 18., Kecskemét
Mindenkit szeretettel várnak a Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon épületébe 9.00 és
15.00 óra között. A saját magfogásból származó magok komoly értéket képviselnek.
Ezeknek a magoknak további értéket kívánnak adni. Közösségi kert, otthoni
kertészkedés, önellátás, biogazdálkodás - a Magvas Nap hagyományosan ezeknek a
gondolatoknak ad keretet. Ismét lehet saját termelésű magokat csereberélni,
előadásokat hallgatni a magfogásról, tájfajtákról. Téma: Magvas kiskertek. Program:
9.45-10.00 Dr. Csatári Bálint, az MTA Alföldi Tudományos Intézetének
nyugalmazott igazgatójának megnyitója
10.00-10.30 A kiállítók bemutatkozása
10.30-12.30 Előadások
13.00-14.00 Kerekasztal beszélgetés praktikákról és eredményekről a
környezetünk adta lehetőségek körében
12.30-15.00 Mag csere-bere
Szervezők: MÁK-Mozgalom az Átalakuló Kecskemétért, Kecskeméti Szatyor
Egyesület
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Rendezvény
Pályázati Tájékoztató Fórum; 2017. február 28., Dusnok
Dusnok Község Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Széchenyi
Programiroda Vállalkozói Fórumot tart. Témák:
 Pályázati lehetőségek
 Vidékfejlesztési és agrár pályázati lehetőségek
 Gazdaságfejlesztési és finanszírozási aktualitások
Az előadásokat követően feltehetik kérdéseiket az előadóknak. A rendezvény meghívóját mellékeltem.
Tanya, Táj, Társadalom; 2017. március 4., Lakitelek
A Népfőiskola Alapítvány a Tanya, táj, társadalom című rendezvényével szeretné a fiatalok érdeklődését,
figyelmét ráirányítani az élhető tanya, a vidék szépségeire, életteret nyújtó biztonságára. A rendezvény
témakörei:
 Az élhető tanya - táj-épület-ember harmóniája
 Hagyományok és megújulás
 A tanya életteret nyújtó biztonsága, jövője – az ember nem ura, hanem jó gazdája a természetnek
 Vidékfejlesztési pályázati lehetőségek
Előadók: Dr. Duró Annamária tanyakutató, főiskolai docens és Tóth Márta, a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat Bács-Kiskun megyei területi felelőse.
Meghívót mellékeltem levelemhez.

Képzés
Alapismeretek gyümölcsök kistermelői feldolgozásához
Szezonindító előadások szörpökről, lekvárokról, befőttekről és gyümölcslevekről Budapesten - 2017.
márciusban - 4 alkalommal hétfőnként.
Kistermelői élelmiszereket állít elő? Őstermelőként gyümölcsöket termeszt? Szeretné árbevételét
növelni és gyümölcsökből jól eladható termékeket feldolgozni? De gondot okoz, hogy megfeleljen a
Magyar Élelmiszerkönyv szigorú előírásainak? Esetleg nem ismeri elég alaposan az EU-rendelet
címkékre vonatkozó, kötelező jelölési szabályait? Ugye szeretné elkerülni, hogy a hatósági ellenőrzések
esetleg hibásnak minősítsék termékeit?
Ha igen, vegyen részt az Élelmiszerklub Alapítvány és a K+F Konzervkutató Kft. előadásain, ahol:
Bemutatják a gyümölcsök kistermelői feldolgozásának módszereit. Megismertetik a nyersanyagokkal
szemben támasztott követelményekkel és a mikrobiológiai biztonság előírásait. Gyümölcsfajták szerint
végigvezetik a gyártási folyamatokat. Részletesen elmondják a címkejelölésekre vonatkozó kötelező
előírásokat. Gyakorlati tapasztalatokat és jó példákat adnak. Felhívják a figyelmet a leggyakoribb
hibákra. Kérdéseire is választ kaphat a rendezvényen.
További információ és jelentkezési lehetőség az Élelmiszerklub honlapján az alábbi linken található:
http://www.elelmiszerklub.hu/p/alapok-gy.html

Elismerés
„Értékőrzők Bács-Kiskunban”
2017. február 16-án került megrendezésre az „Értékőrzők Bács-Kiskunban” vetélkedő általános iskolás
csapatainak döntője a Lakiteleki Népfőiskolán. A feladatok a megyei értékekre, hungarikumokra és a
csapat által javasolt nemzeti értékre épültek, melyek elsősorban csapatjátékok, csoportos szellemi
vetélkedők és ügyességi játékok voltak. A verseny végeredménye:
1. helyezett: Verebek - KT Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolája
2. helyezett: Mizsei óriások - Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
3. helyezett: Leánykák - Csólyospálosi Általános Iskola
4. helyezett: Nyárlőrinci zsiványok - Lakiteleki Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye,
Nyárlőrinc
Az első helyezett Verebek csapat képviseli megyénket az országos döntőben.
Gratulálok a csapatok kiemelkedő teljesítményéhez!
Szervezeti változás a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnál
Az MNVH feladatait a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-n keresztül látja el 2017. január 1-től,
melynek során a Széchenyi Programiroda együttműködik az MNVH-ba regisztráltakkal és az MNVH
szerveivel. Fentiek alapján az MNVH területi felelősei is a Széchenyi Programiroda alkalmazásába
kerültek. Az ők Eddigi feladataikat, szolgáltatásaikat ez várhatóan nem befolyásolja, azonban hivatalos
elérhetőségeik megváltoznak.
Tóth Márta, az MNVH Bács-Kiskun megyei területi felelőse új elérhetőségei:
 Telefon: 06-20/235-5538
 E-mail: toth.marta@szechenyiprogramiroda.hu
Továbbra is örömmel fogadom felkéréseiket a Vidékfejlesztési Programról szóló előadások megtartására,
illetve vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakmai programjaikról szívesen tájékoztatást adok
hírleveleimben.
A fentiekkel kapcsolatban és egyéb vidékfejlesztési kérdésekben várom továbbra is megkeresését!
2017. február 17.
Üdvözlettel: Tóth Márta

