
 

2017. november 24.                                                                        Tisztelt Partnerünk!                                       

Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat novemberi hírlevelét olvassa.  Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél 

végén található elérhetőségeimen, állok rendelkezésére. Üdvözlettel: Vanyúr Arnold 

 

Megjelentek a Leader Helyi Akciócsoportok első vidékfejlesztési pályázatai 

Megjelent a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a 

LEADER helyi pályázati felhívásokról. 2017. október 30-tól év végéig folyamatos lesz a LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáin 

alapuló vidékfejlesztési felhívások megjelenése. Első körben jellemzően a gazdaságfejlesztési felhívások jelentek meg, és őket követik a közösségi célú 

fejlesztések felhívásai. Az önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére folyamatosan nyílik meg a pályázási lehetőség. 

A felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el, az alábbi linken: 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 

Ezen a linken a Helyi Akciócsoportra, településre, illetve pályázatra keresve tölthetők le a pályázati felhívások, valamint azok mellékletei. 

A Baranya megyében eddig megjelent felhívások - a HACS-ok honlapjai címének feltüntetésével - az alábbiak: 

Csele Borza Völgye Egyesület (Mohácsi térség, http://csele-borza.hu/): 

 VP6-19.2.1.-16-8.1.1-17 Gazdasági potenciál fejlesztése 

Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesület (Sellyei és Siklósi térség, http://www.dbhte.hu/):     

 VP6-19.2.1.-19-4.-17 Helyi termékek előállításának és marketingjének támogatása 

 VP6-19.2.1.-19-5-17 Helyi termékek piacra jutásának támogatása 

 VP6-19.2.1.-19-6-17 Térségi üzleti típusú együttműködések 

 VP6-19.2.1.-19-7-17 Bemutató gazdaság létrehozása, fejlesztése 

 VP6-19.2.1.-19-11-17 Helyi gazdaságot kiegészítő szolgáltatások kapcsolódó támogatása 

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület (Pécsi térség, http://mecsekvidek.hu/): 

 VP6-19.2.1.-60-1-1 Induló és működő vállalkozások eszköz és telephely fejlesztése 

 VP6-19.2.1.-60-2-17 Turisztikai termékek és attrakciók fejlesztése 

 VP6-19.2.1.-60-3-17 Helyi termék koordinált piacra jutása                      

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület (Komlói és Sásdi térség, http://www.mvh-hacs.hu/): 

 VP6-19.2.1.-61-1-17 A hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek 

fejlesztése 

 VP6-19.2.1.-61-2-17 Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések támogatása 

Szinergia Egyesület (Szentlőrinci és Szigetvári térség, http://leaderszinergia.hu/): 

 VP6-19.2.1.-82-8.1.1-17 Helyi termékek előálításának és piacra jutásának támogatása 

 VP6-19.2.1.-82-8.1.2-17 Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása 

 VP6-19.2.1.-82-8.1.3-17 Mikrovállalkozások multiplikátor támogatása 

Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (Bólyi és Pécsváradi térség, http://zengoduna.hu/): 

 VP6-19.2.1.-102-1-17 Helyi vállalkozók a fejlődés útján 

 VP6-19.2.1.-102-2-17 Magyarországon engedélyezett háztáji haszonállat tartási körülményeinek javítása 

 VP6-19.2.1.-102-3-17 Helyi termékek a Zengő-Duna térségében 
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Natúr gyümölcslé készítő üzem a bor városában 

A villányi székhelyű H-Vin Kft-nél tett látogatást november hónapban Vanyúr Arnold, az MNVH Baranya megyei területi felelőse, akinek Héhl István 

ügyvezető mutatta be a vállalkozás működését, és beszélt az elmúlt években megvalósított projektekről. 

A H-Vin Kft. 2011-ben alapított, villányi családi vállalkozás. A Héhl-dinasztia a 18. század óta jelen van a borvidéken, a gyümölcsök és a szőlő iránti 

szeretet, a borok készítése mindig az életük részét képezte. Villány a bor városa, borait a szakemberek, valamint a fogyasztók, a hazai borpiac 

kiemelkedő minőségű és legkeresettebb termékei között tartják számon. Magyarország első teljes értékű eredetvédelmi rendszere itt épült ki. A 

borturizmus első hazai bástyája a Villány- Siklósi Borút. A táj értékéhez tartoznak a palkonyai, villánykövesdi, villányi, nagyharsányi, kisharsányi 

műemlék pincesorok, a siklósi körzet szórt dűlő pincéi, présházai, melyek több száz éve nagy technológiai jelentőséggel bírtak, ma a vendégvárás 

legfontosabb helyszínei. A hagyományhoz tartozik a Kadarka, a Portugieser, vagy a siller bor jelenléte is. A Villányi borvidék azonban arra is képes, 

hogy a hagyomány tisztelete mellett folyamatosan megújuljon. Borok tekintetében szinte tökéletes és teljes skálát kínál. Számos modern pincészetben 

a legújabb technológiával dolgoznak. A helyi bortermelő gazdák borversenyek, kiállítások rendszeresen díjazott szereplői. 

A Héhl család 2013-ban döntött úgy, hogy a borok készítése mellett szeretnék kibővíteni portfóliójukat 100%-osan natúr gyümölcslevekkel is. A cél 

megvalósításához kiváló lehetőséget jelentett a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete Helyi Akciócsoport által kiírt „Helyi termékek 

előállításának és vagy piacra juttatásának támogatása” című LEADER pályázat, melynek keretében támogatást lehetett igénybe venni helyi termékek 

előállítására, hozzáadott értéket növelő sajátos termékké történő feldolgozására, azok piacra jutását szolgáló kereskedelmi-, reklám célokat szolgáló 

tevékenységekhez építési, gép-, eszközbeszerzési, és marketing tevékenységek elszámolására. A H-Vin Kft. elképzelései találkoztak a pályázati 

felhívásban rögzített célkitűzésekkel, így 2013-ban benyújtásra került támogatási kérelmük. A projekt célja olyan gyümölcsfeldolgozó és gyümölcslé 

előállító üzem létrehozása volt, melynek segítségével a siklósi térségben megtermelésre kerülő alaptermékek, elsősorban alma, szőlő, őszibarack és 

meggy kerülnek feldolgozásra. A beruházás eredményeként pedig egészséges, 100%-os gyümölcstartalmú, adalék és tartósítószer mentes ivólé kerül 

előállításra. A pályázat még az évben pozitív elbírálásban, és összesen 32 520 136 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből egy 77 

négyzetméter hasznos alapterületű feldolgozó épület és egy 103 négyzetméteres alapterületű fedett – nyitott tároló épült meg. A korszerű építmény 

Villány belterületén, a Dózsa György utca 27. szám alatt meglévő, leromlott állapotú pince felújításával valósult meg. Az üzemben a szőlő és a 

gyümölcslé a legmodernebb és legkíméletesebb eljárással kerül feldolgozásra. A technológiai folyamat végén 100%-os gyümölcstartalmú termék kerül 

az asztalra, mely színezék, adalék, tartósítószer, cukor, illetve gyümölcskoncentrátum mentes. Az elkészülő ivólé hidegen préselt helyi szőlőmag 

kivonattal kerül dúsításra, mely magas antioxidáns tartalommal rendelkezik. Innovatív elem Héhl István saját találmánya, egy vegyes tüzelésű 75 kW-

os pasztőröző gép, mely számítógépes rendszer által vezérelt, energiatakarékos, és minden munkafolyamat online követhető. 

A termékek direkt módon kerülnek értékesítésre, emellett megtalálhatóak több nagyobb város, úgymint Makó, Siófok, Sopron, Szeged éttermeiben, 

kávézóiban is. A visszajelzések rendkívül pozitívak, a kiváló minőség mellett nagy előnyt jelent számukra, hogy a gyümölcslevek 0,25 literes, palackos 

kiszerelésben kaphatóak a megszokott, bag-in-box csomagolás helyett. Folyamatos figyelik a piaci igényeket, törekednek a fogyasztóbarát 

szemléletmódra, ennek megfelelően a 2018-as évtől előállítanak szénsavas gyümölcsleveket, zöldségleveket (cékla, káposzta, paprika, sárgarépa, 

uborka), és a palackok csavarzárral lesznek ellátva. Szintén a jövőbeli célok között szerepel a siklósi, sellyei térség termelőinek összefogása, és tőlük 

az alapanyagok folyamatos beszerzése.  

A beruházás hozzájárult a helyen megtermelt gyümölcsök magasabb feldolgozottsági fokra emeléséhez, továbbá munkahelyeket teremtett az alapanyag 

előállítói és a feldolgozói szektorban is. 

A pályázat sikeres megvalósításában nagy szerepe volt a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete Helyi Akciócsoportnak is, mely az első 

lépéstől az utolsó fázisig szakmai tanácsaival segítette a H-Vin Kft-t. Az együttműködés él a mai napig, ennek köszönhetően az egyesület folyamatos 

tájékoztatást nyújt az aktuális pályázati lehetőségekről, rendezvényein lehetőséget biztosít a termékek megismertetésére, kóstoltatására, segít 

kapcsolatot teremteni a térségben működő gyümölcs- és zöldségtermesztéssel foglalkozó gazdálkodókkal, ezzel is hozzájárulva a minél hatékonyabb 

alapanyag beszerzéshez. Ez az együttműködés is kiváló példája annak, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a LEADER Helyi Akciócsoportok a 

vidéki projektek generálásában, megvalósításában, az érintett térség gazdasági és közösségi fejlesztésében. 

Érdemes megemlíteni, hogy a Villányi Borvidék turisztikai potenciálját kihasználva 2015 óta üzemeltetik a Héhl Pince Vendégházat is, mely az 

üzemmel azonos telken helyezkedik el. A szállás parasztos jellegű, ötvözi az ősök iránti tiszteletet, a sváb családi hagyományokat, és a villányi 

borkultúrát. Jelenleg 12, kétágyas szobájuk van, melyek mind a gangra nyílnak. A beruházás megvalósításhoz igénybe vették a Baranya Megyei 

Vállalkozói Központ Kombinált Mikrohitel Programja nyújtotta pályázati forrásokat, összesen 16 millió Ft értékben. 

Az üzemet és a vendégházat végigjárva örömteli volt látni, hogy a pályázatokon elnyert támogatások megfelelő felhasználásával egy teljes család 

megélhetését biztosító, sikeresen működő vállalkozást sikerült felépíteni, melyre a következő évekre tervezett fejlesztések megvalósításával további 

szép jövő vár.  

 

 

    
 

 

Szeptember 23 – Izményi Falunap 

 Szeptember 23 – Zombai Szüreti Napok 

Szeptember 23 – Puttonyos Fesztivál, Paks 

Szeptember 23-24 – Dunaföldvári Szüreti Napok 

Szeptember 29 - Gímszarvas Trófeaszemle és Szarvas bőgő 

élménytúra, Tamási 

Szeptember 30 - Hajdina Fesztivál, Györe 

 



 

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 2017. novemberi módosításáról 

 

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2017 novemberében 

módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a 

kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők: 

 

1) A módosítás előtt hatályos szabályozás értelmében több értékelési szakasz esetén az 
értékelési határnap és a következő értékelési szakasz első napja között legfeljebb hét napos 
szünet volt meghatározható. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelem benyújtására nyitva 
álló határidőt – szemben a korábban jogszabályban rögzített 24 hónapos határidővel – az 
irányító hatóság állapítja meg, már nem szükséges az egyes értékelési szakaszok között 
esetlegesen meghatározott szünet hosszának jogszabályban történő korlátozása. 
 

2) A módosítás eredményeként egyértelműen rögzítésre került, hogy a támogatási kérelem 
benyújtására nyitva álló időszakban nemcsak az adott szakasz lezárása, hanem a 
felfüggesztése is csak az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges. 
 

3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet meghatározza 
azon eseteket, amikor a beérkezett támogatási kérelmek tartalmi értékelése állami 
projektértékelés keretében történik. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a szakmai 
tapasztalatok azt mutatták, hogy kialakulhat olyan helyzet, amikor az állami projektértékelés 
kötelező előírása, valamint a megyei jogú városok Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programmal összefüggő feladatköre összeütközésbe kerülhet, mely gátolhatja az egységes 
jogértelmezés és joggyakorlat kialakulását. Felülvizsgálatra kerültek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet, továbbá a 110/2016.(V.25.)Korm. rendelet releváns rendelkezései, egyértelműen 

lehatárolva a megyei jogú városok és az állami projektértékelők értékelési feladatait. 
 

4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet korábban hatályos szabályai alapján nem volt kiadható 
támogatói okirat és nem volt megköthető támogatási szerződés azzal, aki mint költségvetési 
szerv, gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi 
tulajdonában álló más gazdasági társaság kedvezményezett a 2007–2013 közötti programozási 
időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási 
szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e 
késedelem fennállt. Figyelemmel arra, hogy a 2007–2013 programozási időszak operatív 
programjainak végrehajtása lezárult, így a 2007–2013 és a 2014–2020 programozási 
időszakban nem zajlik párhuzamosan projektek végrehajtása, a fenti korlátozó rendelkezés 
hatályon kívül helyezésre kerülhetett. 

 

5) A korábban hatályos szabályozás értelmében a közlekedésfejlesztési vagy környezeti és 

energia hatékonysági tárgyú projektet megvalósító közszféra szervezet kedvezményezett –

jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – a Kbt. hatálya alá tartozó 

közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére 

a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50%-ának, szolgáltatásvásárlás esetén 

30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét. Figyelemmel arra, 

hogy ezen rendelkezés az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió 

forintot elérő vagy meghaladó elszámolható költségelemekre vonatkozik, szükségtelen a 

támogatási előleg terhére a szállítónak nyújtott előlegre vonatkozó speciális szabályok között 

a szolgáltatásvásárlásra hivatkozni, ez esetben az igényelhető előleg kötelező mértékét 

meghatározni. 

 

6) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek a módosítás előtt hatályos rendelkezései 

értelmében az Európai Bizottság vagy az audit hatóság által megállapított szabálytalanság, és 

az annak vonatkozásában elrendelt jogkövetkezmény, pénzügyi korrekció végrehajtására 

meghozott döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs helye. Tekintettel arra, hogy 
az audit hatóság ellenőrzése során az elszámolás szabályosságára vonatkozó vizsgálatot a 
költségnyilatkozatban szereplő elszámolások tekintetében végzi, így a kedvezményezettel 
szembeni pénzügyi korrekció szükségességének vizsgálata, elrendelése, végrehajtása és a 
szabálytalanságkezelés az irányító hatóság hatáskörébe tartozik. Erre figyelemmel indokolttá 
vált megteremteni a kedvezményezettek jogorvoslathoz való jogát. Az előbbiek mellett a 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szükséges volt egyértelművé tenni, hogy nincs helye 
kifogás benyújtásának a szabálytalanságot megállapító döntés ellen. 

 

 

 

 

 

Pályázati hírek 

Módosult az ,,Erdősítés támogatása" című, 

VP5-8.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás 

 
A  módosítás eredményeként emelkedtek az 

erdőtelepítéshez és az ipari célú fásszárú 

ültetvény telepítéséhez nyújtandó támogatási 

összegek. Továbbá nőtt az erdőtelepítések 

fenntartási költségeinek támogatása és a kieső 

tényleges jövedelem pótlása. Emelkedett az ún. 

kiegészítő intézkedések költségei közül a 

kerítésépítés, a villanypásztor-építés, valamint 

az erdőszegély kialakításának támogatási 

összege is. A növekedés az egyes támogatások 

esetében eltérő mértékű, de minimálisan 
legalább 9,5 százalékos. 

Néhány példa a változásra. A tölgy-bükk és 

egyéb keménylomb célállomány-típusba tartozó 

erdő telepítéséhez nyújtandó támogatás 

hektáronkénti összege 2103-ról 2789 eurónak 

megfelelő forintra emelkedett. A nemesnyár 

ipari célú fásszárú ültetvény telepítésének 

támogatása 1915 eurónak megfelelő forintról 

2216-ra nőtt. A kieső tényleges jövedelem 

pótlása évi 174 eurónak megfelelő forint/hektár 

a 79 eurónak megfelelő forint/hektár helyett. A 

kerítésépítéshez igényelhető támogatás 5,8 

eurónak megfelelő forint/méter (max. 731 

eurónak megfelelő forint/hektár), szemben a 

korábbi 4 eurónak megfelelő forint/méterrel 

(max. 504 eurónak megfelelő forint/hektár). 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében 

megjelent „Innovációs operatív csoportok 

létrehozása és az innovatív projekt 

megvalósításához szükséges beruházás 

támogatása” című (VP3-16.1.1.-4.1.5.-

4.2.1.4.2.2.-8.1.1.-8.2.1.-8.3.1.-8.5.1.-8.5.2.-

8.6.1.-17 kódszámú) felhívás. 

A felhívás 4.3. A támogatási kérelem 

benyújtásának határideje és módja fejezet 

módosult. A támogatási kérelmek benyújtására 

2018. március 31. napjáig van lehetőség 

Újabb vidékfejlesztési pályázatok megjelenése 

várható 

2017. november 19-ig lehetett véleményezni a 

társadalmi egyeztetésre kibocsájtott VP5-4.1.6-

4.2.3-17 „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek 

energiahatékonyságának javítása”, valamint a 

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés 

támogatása című felhívásokat, melyek 

véglegeses formában való megjelenése még az 

idei évre várhatóak. 

A tervezetek és a társadalmasítás során feltett 

kérdésekre adott válaszok az alábbi linkeken 

érhetőek el: 

https://www.palyazat.gov.hu/node/66287 

https://www.palyazat.gov.hu/node/66283

  

Felhívom kedves Partnerem figyelmét, hogy 

minden pályázattal kapcsolatos, aktuális 

információm megtalálható a 

www.szechenyi2020.hu oldalon! 

Kisfaludy program 

Módosult a beadási határidő a Kisfaludy Program – panziók fejlesztését támogató pályázatánál. Az új 

benyújtási határidő: 2018. január 15. A támogatást gazdasági társaságok, önkormányzatok, egyéni 

vállalkozók, nonprofit szervezetek, illetve egyházi jogi személyek igényelhetik. A támogatás 

maximális intenzitás maximum 70%, az igényelhető támogatási összeg 5 millió és 60 millió Ft 

közötti.További információ a program oldalán az alábbi linken található: 

http://kisfaludyprogram.hu/  

 

https://www.palyazat.gov.hu/node/66287
https://www.palyazat.gov.hu/node/66283
https://www.palyazat.gov.hu/node/66283
http://www.szechenyi2020.hu/
http://kisfaludyprogram.hu/


 

 

 

 

 

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT 

Állandó Titkárság 

H-1053 Budapest, Szép utca 2. 

Központi e-mail cím: mnvh@szpi.hu 

 

Központi telefonszám: +36 1/457-5582 

 

Központi e-mail cím: mnvh@szpi.hu 

Üdvözlettel: Vanyúr Arnold 

 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse 

Tel.: 0630/ 261-1537 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet 

Dél-dunántúli HACS-ok regionális konferenciája 

 

2017. november 2-án került megrendezésre a dél-dunántúli LEADER Helyi Akciócsoportok idei 

második regionális konferenciája, melynek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a Széchenyi 

Programiroda és a Leader Egyesületek Szövetsége közötti együttműködésnek köszönhetően az 

SZPI kaposvári irodája adott helyszínt. A rendezvényen részt vett minden Baranya, Tolna és 

Somogy megyei HACS képviselője, továbbá meghívott vendégként a Miniszterelnökség Agrár-

vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságának EMVA Stratégiai Főosztályának vidékfejlesztési 

referense, Zsán-Klucsó Klaudia is.  

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot Kieszné Huszár Dóra Tolna megyei, és Vanyúr Arnold 

Baranya megyei területi felelősök képviselték, akik aktívan részt vettek az esemény szervezésében 

is. 

Az értekezleten a Helyi Akciócsoportok soron következő feladatai, a LEADER pályázati rendszer 

menete, annak ütemezése, a pályázati felhívások elkészítésével kapcsolatos tapasztalatok, 

észrevételek került szóba elsősorban. 

Tekintettel arra, hogy október 30-tól folyamatosan jelennek meg a LEADER felhívások a 

közeljövő feladataira való tekintettel rendkívül hasznos volt a szakmai egyeztetés, és minden 

résztvevő értékes információkkal gazdagodott. 

 

 
 

 

 

 

Pályázati hírek 

Első körben 30 milliárd forint támogatás a 

borászatoknak és 9 milliárd forint az 

állattartóknak 

Közel 500 borászat támogatásáról és 30 milliárd 

forint odaítéléséről döntött Miniszterelnökség. 

Eredmény született emellett a juh- és kecsketartó 

telepek, valamint az általános állattartó telepek 

korszerűsítésére meghirdetett pályázatról is, 

melyek esetében 9 milliárd forintról döntött a 

tárca. A Vidékfejlesztési Program kérelmeinek 

elbírálása folyamatos, így a támogatott projektek 

száma és a támogatás összege tovább növekszik 
majd. 

A Miniszterelnökség összesen 40 milliárd 

forintot különített el a Vidékfejlesztési Program 

keretében a borágazat fejlesztéseinek 

támogatására. A versenyképesség- és 

energiahatékonyság javítását célzó kérelmek 

közül, első körben közel 500 darabot részesített 

pozitív elbírálásban a tárca, 30 milliárd forint 

értékben. A nyertes pályázóknak lehetőségük 

lesz új borászati gépek, berendezések 

beszerzésére, meglévő technológiák 

korszerűsítésére, illetve építéssel járó 
beruházások megvalósítására. 

A juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 

esetében több mint 360 kérelmet támogatott a 

Miniszterelnökség – az eredeti, közel 4 

milliárdos keret jelentős megemelésével – 

összesen 5,2 milliárd forint összegben. Emellett 

az általános állattartó telepek korszerűsítésére 

kiírt felhívás keretében, 3,4 milliárd forint, 

szintén vissza nem térítendő támogatásban 
részesült több mint 100 gazdálkodó. 

A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek 

figyelmét, hogy a beérkezett kérelmek 

elbírálása, értékelése még nem fejeződött be, 

ezért a megítélt támogatás összege és a nyertes 

projektek száma tovább növekszik majd a 

következő napokban. A nyertes pályázók előbb 

az ügyfélkapujukon kapnak értesítést, majd 

részükre a támogatói okiratok is folyamatosan 
megküldésre kerülnek. 

 

Programajánló 

December 1-24 – Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár, Széchenyi tér, Pécs 

December 3 – A Máriagyűdi Bazilika felszentelésének évfordulója, Máriagyűd 

December 9 - Eurakvilo Jótékonysági Mikulás Futás, Szent István tér, Pécs 

December 9 – Mikulásnapi pincejárás, Trieb-i pincesor, Mecseknádasd 

December 9-10 - Advent a Medvehagyma Házban, Medvehagyma Ház, Orfű 

December 17 – Kézműves Vásár, Vásárcsarnok, Pécs 

December 31 – Vidám Szilveszteri Futás, utcai futóverseny 2017, Pécs Pláza, Pécs 

November 14 - Akit az istenek szeretnek - Csákányi Eszter estje, Siklós 

November 17 - Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása, Dombóvár 

November 17-19 - Mecsek Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület Kiállítása, Harkány 

November 18 – Középkori programok a bikali Élménybirtokon, Bikal 

 


