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Bakonybél, Bakonycsernye,Bakonykúti, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka,
Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend,
Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó,Moha, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg,
Németbánya, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc

Elindult az e-monitoring
adatszolgáltatás!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA)
keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek
gyakorlatához képest korábban, 2016. január 25-én elindult. Az adatszolgáltatás teljesítésének
részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az 1/2016. (I.22.) számú
MVH közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt, mely az alábbi linken érhető el:
https://www.mvh.gov.hu/monitoring-hirek/-/content/zBWoRw1124Cf/1-2016-i-22-szamu-mvhkozlemeny
Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van
lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás
benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által
működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, melyről részletes
tájékoztató itt olvasható.
A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az
alábbi módon:
A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személy a www.mvh.gov.hu oldalon az
„Elektronikus ügyintézés" menüben, ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az ügyfél-azonosító
beírásával töltheti ki az ügyfél nevére szóló adatlapot.
A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személyek:
1. Az a természetes személy ügyfél, aki rendelkezik saját ügyfélkapuval.
2. Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel
rendelkeznek, meghatalmazás létesítése helyett, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik
monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket.
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3. Az ügyfél meghatalmazottja vagy kamarai meghatalmazottja, amennyiben jogosultsága
kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére.
További kérdésekkel az MVH Központi ügyfélszolgálatához az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail
címen, a (+36-1) 374-3603 és a (+36-1) 374-3604 telefonszámon, vagy kirendeltségi
ügyfélszolgálathoz fordulhatnak ügyfeleink.
Kérdéseiket az MVH portálján keresztül a Kérdések menüpontban is feltehetik.

Helyi Fejlesztési
Stratégia kialakítása
Az „A BAKONYÉRT” Egyesület 2008. óta azon dolgozik, hogy a területén élő, dolgozó vidéki
embereket, civil szervezeteket, vállalkozásokat és önkormányzatokat segítse, összefogja.
A két megyében, öt kistérségben a teljes területtel jogosult településeink száma: 32 db (melyből 3
város és 29 község). Külterülettel jogosult település nincs, a térségünk lakónépességének száma
44300 fő. Az egyesületünkhöz tartozó településeinek száma a korábbi 2007-13-as időszakhoz
képest 3-mal növekedett. Bakonykúti, Moha, Iszkaszentgyörgy a székesfehérvári kistérségből és
Németbánya a pápai kistérségből csatlakozott a tagsághoz, viszont Mór városa, amely korábbi
ciklusban külterületi jogosultsággal rendelkezett, a jogszabályok által előírt 10 ezer fős korlát miatt
jelenleg „csak” együttműködő partnerként vehet részt a munkában.
A

megkezdett

munka

folytatása

érdekében a 2014-20-as időszakra is
elkészítettük

közösen

a

Helyi

Fejlesztési Stratégiánkat a vállalkozó,
civil és önkormányzati szektorok
bevonásával.
Ebben a korábbi időszak értékelése után
elemeztük a jelenlegi helyzetet, mely
egyértelműen kimutatta, hogy szükséges
a terület helyi gazdaságának erősítése, a Vidék Minősége Program továbbvitele és fejlesztése, a
korábbi fejlesztésekre támaszkodva kiegészítő jelleggel az aktív turisztikai szolgáltatások
fejlesztése, valamint a helyi civil közösségek fejlesztése, az identitás erősítése és közösségi terek
fejlesztése. Mivel jelen forráskeretünk a korábbinak a töredéke, nagyon fontos, hogy az egyedi
fejlesztések helyett törekedjünk az együttműködésen alapuló, akár konzorciális formában történő
közös fejlesztésekre is. A viszonylag kisösszegű források kihelyezésével zömében a LEADER
keretünk is kiegészítő lehetőségként használható, hiszen nagyobb beruházások önállóan nem
finanszírozhatók csak ebből a keretből.
6 kiírásunkat következőképp alakítottuk (pályázataink várhatóan júliustól elérhetőek):


Helyi termék előállítása, fejlesztése a Vidék Minősége program jegyében



Bakonyi mikro-vállalkozások fejlesztése



Közösségi kapcsolatok és települési szolgáltatások fejlesztése



Aktív turisztikai szolgáltatás fejlesztések
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Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása



Bakonyi nonprofit szervezetek fejlesztése

A felülvizsgálat teljes időszaka alatt összesen 4 TKCS ülést, 3 műhelymunkát/fórumot, 2 közgyűlést
tartottunk.

Elnökségi ülés,
közgyűlés
2016. január 29-én elnökségi ülést, majd ezt
követően közgyűlést tartottunk az egyesület
előadótermében.
A
napirendek
alapján
elfogadásra került az egyesület 2016. évi
költségvetése, valamint a Helyi Fejlesztési
Stratégia első tervezete, amely 455,6 millió Ft
LEADER fejlesztési forrásról is rendelkezik.
Mivel FEB elnökünk jelezte lemondási szándékát, a
következő napirend keretében megtörtént az új
FEB elnök választása, mely tisztséget a
következő időszakban Latorczai Jánosné
Adrienn vállalkozó rendes tagunk fogja ellátni. Földesi Erika korábbi FEB elnöknek ezúton is
köszönjük folyamatos munkáját, melyet Közösségünkért végzett!
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Helyi márka szektorülés

2016. január 19-én, Zircen, az egyesület
előadótermében helyi márka szektorülést
tartottunk. Többek között beszéltünk a az idei
munkatervről, a szektorülések menetéről,
rendszerességéről. Ezentúl 2 havonta, a hónap
második keddjére tervezünk üléseket. A
meghívókat e-mailen, vagy facebookon
küldjük ki. Ezt követően a vásárokról,
kiállításokról beszéltünk, meghatároztuk, hogy
melyek azok a rendezvények, amelyekre az idén
is fókuszáljunk:
-

Bakony Vágta
Bánk VM helyi márka rendezvény
Kertészeti Expo Székesfehérvár
Kapolcsi művészeti fesztivál
Bakony Expo
Móri Bornapok

Az ülés második felében a bolt displayek elhelyezéséről, feltöltéséről, termék árusításról
egyeztettünk, majd ezt követően az új VM jelentkezőkről beszéltünk.
Felhívtuk tagjaink figyelmét, hogy február 08. hétfő, 13-17 h között Nemes Gusztáv műhelymunka
keretében a jövőbeni együttműködési, fejlődési lehetőségekről nyújt tájékoztatást, közösen
gondolkodnánk a fejlesztésről az értékesítés és marketing területeken.

Vidék Minősége országos
megbeszélés
A Vidék Minősége Védjegy programban részt
vevő 4 HACS („A BAKONYÉRT” Egyesület, AlpokaljaFertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület, Éltető Balaton
felvidékért Egyesület, Duna-Ipoly Egyesület)
képviselőivel 2016.01.28-án, Taliándörögdön
egyeztetést tartottunk.
Az alábbi témaköröket érintettük:
- 2015 évi tevékenységek átbeszélése
- 2016 évi egyéni és közös tevékenységek tervezése
- VM védjegy program szerepe a helyi fejlesztési stratégiákban
- Rendezvényeken való közös megjelenés 2016-ban
- Rövid egyeztetés a közös egyesületünk várható tevékenységeiről
- Jogi oldal, spanyol partnerekkel történő kapcsolatfejlesztés
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-

Közös honlapunk értékelése, fejlesztési lehetőségek
Minősítési eljárással, minősítendőkkel kapcsolatos kérdések, problémák átbeszélése

Következő találkozónkat
márciusban tervezzük, fő témája a minősítés,
folyamatszabályozása, valamint a közös honlap és kommunikáció fejlesztése.

monitoring

Megkezdtük az új VM jelentkezők
első körös minősítését!
Február
1-től
egyesületi
irodánkban
megkezdtük a Bakonyi Helyi Márka védjegy
kapcsán 15 új minősítést kérő első körös
vizsgálatát. Az új jelentkezők (pl. kézművesek,
turisztikai
szolgáltatók,
borászat,
vendéglátóhelyek, rendezvények, sajt- és hús
kistermelők, lekvárkészítők) vizsgálata van
folyamatban, amely során egy minősítési
adatlap kerül kitöltésére. A jelentkező
részletesen kifejti tevékenységét, annak főbb
folyamatait, a termelés, a működés körülményeit, gazdaságra, környezetre, társadalomra gyakorolt
hatását, marketing tevékenységeit, a jövőben megvalósítani kívánt terveit. Az első körös minősítést
követően a Térségi Védjegy Tanács tagjaival közösen kerül sor a második körös minősítésre,
amikor a tényleges helyszín, a tevékenység szemrevételezése, jegyzőkönyv felvétele történik. A két
körös minősítés után a jelentkező szektora és azt követően a Védjegy Tanács dönt a védjegy
odaítéléséről. Várhatóan március második felében tudjuk majd ünnepélyes keretek között átadni új
tagjainknak a Bakonyi Helyi Márka Védjegyet.
Tekintettel a minősítés szakaszos voltára, felhívjuk a figyelmet, hogy február 15-ig még van
lehetőség jelentkezni a minősítésre mindazon helyi termelők, turisztikai, vendéglátóipari
szolgáltatók, szálláshelyek, kézművesek, turisztikai attrakció szervezők részére, akik
vállalják, hogy tevékenységüket folyamatosan magas minőségben végzik és egy aktív, a
Bakonyt népszerűsítő helyi csapat tagjai szeretnének lenni. Jelentkezni az egyesület honlapján
(www.abakonyert.hu) található VM csatlakozási nyilatkozat beküldésével lehet. További
információval szívesen segítünk az irodánkban (Zirc, Vak B. u. 1. tel.88/415-791).

Bakonyi Helyi Márka műhelymunka

Minden jelenlegi és leendő VM Tagunkat szeretettel várjuk a
február 8-án, hétfőn tartandó műhelymunkánkra 13-16 óra
között! A műhelymunkát vezeti Dr. Nemes Gusztáv, aki bakonyi
helyi márka értékelést vezette. Az interaktív műhelymunkán a
jövőbeni együttműködési, fejlődési lehetőségekről beszélnénk,
fejlesztésről gondolkodnánk az értékesítés és marketing
területeken. Mivel a műhelymunka esetén nagyon fontos, hogy
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minden szektor képviseltesse magát és hozzátegye a jövőnk szempontjából építő ötleteit, ezért
kérjük, hogy a szektorvezetők, tanácstagok feltétlenül és a VM tagok is lehetőség szerint minél
nagyobb számban jöjjenek el!
Kérjük, szíveskedjenek a részvételi szándékot e-mailben az abakonyert@gmail.com, vagy telefonon
a 06 88 415-791-es telefonszámon jelezni.

Aktuális pályázatok

VP-2-4.1.3.1.-16 - Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
Pályázati kód:

VP-2-4.1.3.1.-16
VP-2-4.1.3.1.-16 - Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése,
Támogatás megnevezése energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának
lehetőségével
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének
standard kiválasztási eljárásrend
módja
Forrás összege (Ft)
22.500.000.000
Beadás kezdete
2016.03.07.
Beadási határidő
2018.03.06.
A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének,
hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és
környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok
Támogatás célja
elterjesztésének támogatása révén. Új üvegházak, foliák létesítése,
meglévők felújítása energetikai fejlesztése geotermikus energia
felhasználásával.
Kedvezményezettek köre Mezőgazdasági termelő.
Mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági
termelők csoportja, aki vagy amely legalább 6000sti termelési
Támogatási feltételek
potenciállal rendelkezik és teljes lezárt üzleti évben az árbevételének
legalább az 50%-a mezőgazdasági termelésből származik.
Támogatás mértéke
50%
Támogatási minimum
0
összege (Ft)
Támogatási maximum
500.000.000
összege (Ft)
Támogatott projektek
száma (minimum 60 - 350
maximum)
Kapcsolódó dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57527
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VP-2-4.1.3.2.-16 - Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés
kialakításának lehetőségével
Pályázati kód
Támogatás megnevezése
Támogatás formája
Támogatás elnyerésének
módja
Forrás összege (Ft)
Beadás kezdete
Beadási határidő
Támogatás célja
Kedvezményezettek köre
Támogatási feltételek
Támogatás mértéke
Támogatási minimum
összege (Ft)
Támogatási maximum
összege (Ft)
Támogatott projektek
száma (minimum maximum)

VP-2-4.1.3.2.-16
VP-2-4.1.3.2.-16 - Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
vissza nem térítendő
standard kiválasztási eljárásrend
19.000.000.000
2016.03.09.
2018.03.08.
Új versenyképes gyümölcs ültetvények létrehozása valamint a
hozzátartozó öntözőrendszer kiépítése.
Természetes személy, Vállalkozó
Mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági
termelők csoportja, aki vagy amely legalább 6000sti termelési
potenciállal rendelkezik és teljes lezárt üzleti évben az árbevételének
legalább az 50%-a mezőgazdasági termelésből származik.
50%
0 Minimális terület szamóca és spárga 0,5 ha Egyéb esetben 1ha
75.000.000 150000000 kollektív
150 - 300

Kapcsolódó dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57515

VP2-4.1.3.4-16 - Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak
korszerűsítése
Pályázati kód

VP2-4.1.3.4-16
VP2-4.1.3.4-16 - Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő
Támogatás megnevezése
gombaházak - hűtőházak korszerűsítése
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének
standard kiválasztási eljárásrend
módja
Forrás összege (Ft)
22.000.000.000
Beadás kezdete
2016.03.04.
Beadási határidő
2018.03.05.
A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének,
Támogatás célja
hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és
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környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok
elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok
technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján
hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon
célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését
határozta el. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az
energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott
környezetterhelés csökkentése érdekében. A művelet a kertészeti
termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti
és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló
energiatermelést biztosító technológiák alkalmazása által elősegíti a
kertészeti gazdaságok energiafelhasználásának csökkentését.
Kedvezményezettek
köre
Támogatási feltételek
Támogatás mértéke
Támogatási minimum
összege (Ft)
Támogatási maximum
összege (Ft)
Támogatott projektek
száma (minimum maximum)

Mezőgazdasági termelők.
A felhívás 3.2-es pontjában foglaltak.
50%
0 Beruházás minimális alapterülete került meghatározásra.
500.000.000 500 millió egyénileg és 1 milliárd kollektív
60 - 250

Kapcsolódó dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57523

VP2-6.3.1-16 - Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
Pályázati kód
Támogatás megnevezése
Támogatás formája
Támogatás elnyerésének
módja
Forrás összege (Ft)
Beadás kezdete
Beadási határidő

VP2-6.3.1-16
VP2-6.3.1-16 - Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
vissza nem térítendő
standard kiválasztási eljárásrend

14.000.000.000
2016.03.21.
2018.03.20.
Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó
tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és
Támogatás célja
ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők
jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.
Főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági
Kedvezményezettek köre termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális
szövetkezet.
A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves
időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó
Támogatási feltételek
üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági
termelésből és élelmiszer feldolgozási tevékenységből származó
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Támogatás mértéke
Támogatási minimum
összege (Ft)
Támogatási maximum
összege (Ft)
Támogatott projektek
száma (minimum maximum)

értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.
100%

3017 - 3017

Kapcsolódó dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57531

VP-3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban
Pályázati kód

VP-3-4.2.1-15
VP-3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrásTámogatás megnevezése
hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének
standard kiválasztási eljárásrend
módja
Forrás összege (Ft)
151.000.000.000
Beadás kezdete
2016.02.15.
Beadási határidő
2018.02.15.
A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára
olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket
tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az
alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az
ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb,
innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a
magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására
Támogatás célja
irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások. A
Felhívás feltételeinek kialakítása során az egyes szakágazatok speciális
fejlesztési igényei és lehetőségei figyelembe lettek véve. A Felhívás
keretében csak olyan fejlesztések támogatására van lehetőség, melyek
összhangban vannak Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari
fejlesztési stratégiájával, valamint az egyes szakágazati stratégiákkal.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek
támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
Mezőgazdasági termelő és mezőgazdasági termelőnek nem minősülő
Kedvezményezettek köre
kisvállalkozás és nagyvállalkozás
Támogatási feltételek
A Felhívás 3.2. pontja szerinti
Támogatás mértéke
50%
Támogatási minimum
3.000.000
összege (Ft)
Támogatási maximum
1.500.000.000 egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív
összege (Ft)
projekt esetén maximum 1,5 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban
„A BAKONYÉRT” Egyesület

Támogatott projektek
száma (minimum maximum)

1000 - 50000

Kapcsolódó dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57211

VP5-8.4.1.-16 - Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítására
nyújtandó támogatások

Pályázati kód

VP5-8.4.1.-16
VP5-8.4.1.-16 - Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
Támogatás megnevezése
erdőkárok helyreállítására nyújtandó támogatások
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja
standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft)
6.783.558.439
Beadás kezdete
2016.02.03.
Beadási határidő
2016.03.03.
A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti
Támogatás célja
katasztrófák
Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján
Kedvezményezettek köre
nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók vehetik igénybe.
Támogatási feltételek
A felhívás 4. pontja alapján
Támogatás mértéke
100%
Támogatási minimum összege (Ft) 10
Támogatási maximum összege (Ft) 50.000.000
Támogatott projektek száma
80 - 650
(minimum - maximum)
Kapcsolódó dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57509

VP-4-10.2.1-15 - A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése

Pályázati kód

VP-4-10.2.1-15
VP-4-10.2.1-15 - A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
Támogatás megnevezése
állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
„A BAKONYÉRT” Egyesület

módja
Forrás összege (Ft)
Beadás kezdete
Beadási határidő

14.000.000.000
2016.02.01.
2016.02.28.
Ezen felhívás céljaaz alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták nőivarú - baromfifélék esetén
vegyes ivarú - állományának a fajták eredeti tartási-, takarmányozási
Támogatás célja
körülményekhez hasonló, in situ feltételek közötti, tenyésztésben történő
életképes populációjának fenntartása a genetikai állomány megőrzéséről
és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról
szóló jogszabályok keretein belül.
Kedvezményezettek köre állattartó
A támogatás feltétele a Felhívás 3.2. pontjában vállalt tevékenységek
Támogatási feltételek
betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt.
Támogatás mértéke
100%
Támogatási minimum
1 A felhívásban szereplő támogatási összegek génmegőrzési módok
összege (Ft)
szerint kerültek meghatározásra.
Támogatási maximum
14.000.000.000
összege (Ft)
Támogatott projektek
száma (minimum 70 - 700
maximum)

Kapcsolódó dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57231

VP-4-10.2.2-15 - Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
mikroorganizmusok ex situ megőrzése

Pályázati kód

VP-4-10.2.2-15
VP-4-10.2.2-15 - Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai
Támogatás megnevezése
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének
egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
módja
Forrás összege (Ft)
3.800.000.000
Beadás kezdete
2016.04.01.
Beadási határidő
2016.05.02.
A génerózió, a genetikai sebezhetőség káros hatásainak csökkentése,
valamint a növénynemesítés, növénytermesztés, tájtermesztés, ökológiai
gazdálkodás, mezőgazdasági, biológiai alapkutatás és oktatás
Támogatás célja
alapanyagokkal történő ellátása, valamint a genetikai anyagok
fenntartható hasznosítása érdekében a haszonnövények és rokonfajaik
genetikai változatait, valamint a mikroorganizmusokat fel kell kutatni, és
„A BAKONYÉRT” Egyesület

meg kell őrizni.
aktív mezőgazdasági termelő vagy génmegőrző tevékenységet végző
Kedvezményezettek köre
szervezet
A támogatás feltétele a Felhívás 3.2. pontjában vállalt tevékenységek
Támogatási feltételek
betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt.
Támogatás mértéke
100%
Támogatási minimum
1 A felhívásban szereplő támogatási összegek génmegőrzési módok
összege (Ft)
szerint kerültek meghatározásra.
Támogatási maximum
3.800.000.000 Forráskimerülésig
összege (Ft)
Támogatott projektek
20 – 30
száma (minimum maximum)

Kapcsolódó dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57235

VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése.
Pályázati kód

VP2-4.1.3.3-16
Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés
Támogatás megnevezése
fejlesztése.
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft)
3.000.000.000
Beadás kezdete
2016. március 3.
Beadási határidő
2018. március 2.
Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és
Támogatás célja
korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő
ültetvények felújítása, korszerűsítése.
Aktív mezőgazdasági termelő, konzorcium, Termelői csoport,
Kedvezményezettek köre
termelői szervezet
50%
Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal
megemelt támogatási intenzitás jár.
Támogatás mértéke
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal
megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
Támogatási maximum összege Egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt
(Ft)
esetén maximum 100 millió Ft.
Támogatott projektek száma 100
(minimum - maximum)

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Kapcsolódó dokumentumok elérhetőek az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57519

Ingyenes jogsegély pszichiátriai
visszaélések esetén
Különleges jogsegélyszolgálatot működtet egy alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes
jogi segítséget, akiket pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sérelem vagy visszaélés.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, amely 1994 óta működik
Magyarországon, a pszichiátriákon történő visszaélések széles skálájával találkozik: sajnos
gyakoriak a kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszerítések, és
bizony még ma is elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei fordultak a
jogvédő alapítványhoz, és nagyon sok esetben sikerült nekik hatékony segítséget vagy jogi
kompenzációt nyújtani.
Egy alkalommal egy nő kereste fel az Alapítványt, akit férje egy pszichiáter segítségével, akarata
ellenére, jogtalanul szállíttatott pszichiátriára. A jogvédő szervezet segítségével jogi eljárás indult,
melynek következtében a bíróság a panaszosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg.
Egy másik esetben egy nő az Alapítványt azzal kereste meg, hogy édesanyja kis híján belehalt a
pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy vidéki kórházban; életét csak a családtagok közbeavatkozása és
a gyors orvosi segítség mentette meg. Az Alapítvány munkájának köszönhetően előbb az Orvosi
Kamara marasztalta el, majd a büntető bíróság is bűnösnek találta és elítélte a visszaélést elkövető
pszichiátert.
A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja
kiadványokkal, újságcikkekkel, tévéműsorokban és kiállítások szervezésével az emberi jogvédő
alapítvány.
Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán Magyarországra, úgy a jogvédő
szervezet is nemzetközileg működik, Los Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért (CCHR) nemzetközi nonprofit szervezetét 1969-ben alapították, abban az időben, amikor a
pszichiátriai kezeltek a társadalmak meglehetősen elfeledett rétegét jelentették.
Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája létfontosságú az egész világon: e nemzetközi nonprofit
szervezet segített leleplezni a dél-afrikai pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az apartheid idején
fekete páciensek tízezreit dolgoztatták rabszolgaként – s mindezt a pszichiáterek „ipari terápiának”
nevezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és parlamenti képviselőkkel együtt a CCHR
olaszországi szervezete vizsgálatokat végzett az ország koncentrációs táborokra emlékeztető
pszichiátriai intézeteiben, ami számos intézmény bezárását eredményezte. Kaliforniában a CCHR
érte el 1976-ban, hogy a pácienseket az elektrosokk-kezelést megelőzően kötelezően tájékoztassák
a kezelésről, és csak az illető beleegyezésével hajthassák végre azt. Miután nemzetközi precedenst
teremtett, ezt a szabályozást a világ sok más országában szintén elfogadták.
Ha családtagja, barátja, ismerőse pszichiátriai visszaélések vagy félrekezelés áldozata lett, vagy
bármilyen sérelmet kellett elszenvednie pszichiátrián, az Alapítványt alábbi elérhetőségeken
keresheti meg:
„A BAKONYÉRT” Egyesület

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Telefon: 06 1 342-6355
Mobil: 06 70 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Az Alapítvány minden információt bizalmasan kezel.

Bakonycsernye

Könyvtár
Irodalom kedvelők versórája:
A bakonycsernyei könyvtár szeretettel hívja a vendégeket 2016. február 4-én 16:00 órai kezdettel
versekről, lelki egészségről tartott beszélgetésre.
Evangélikus óvoda:
Az evangélikus óvoda 2016. február 4-én farsangi jelmezbált rendez. Délelőtti programként az
óvó nénik mesejátéka, majd Orsi zenés-táncos farsangi műsora szolgál.

Bodajk

Bodajki Általános Iskola
Nyílt nap:
A Bodajki Általános Iskola 2016. február 12-én az 1-3. órában nyílt napot tart az alsó- és felső tagozaton.
Farsang:
Az iskola 2016. február 5-én farsangi mulatságot rendez 16:00-19:00 között a felső osztályos diákoknak,
melynek helyszíne az iskola tornaterme. Programként megnyitóval, jelmezesek felvonulásával, farsangi
tátikával, tombolával és discoval készülnek a szervezők. Belépő külsős látógatóknak 300 Ft. Tombola 50
Ft.

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Herend

Iszkaszentgyörgy

Az iszkaszentgyörgyi ISZKT februári programajánlója:

IKSZT: 2016. február havi programajánló
Minden kedden 14:00-tól– Kötőkör, minden szombaton 15:00-tól – Foltvarrás
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk foglalkozásainkra.
Február 2-án kedden 17:30-tól- ” Csajos klub nem csak csajoknak”
Aktuális témákkal vár minden kedves érdeklődőt Séllei Györgyi életmód tanácsadó.
Februárban minden szerdán 10:30-tól – Falugazdász fogadóóra
Hatósági munka, segítségnyújtás a támogatás igénylés benyújtásához, tanácsadás.
„A BAKONYÉRT” Egyesület

Február 3-án szerdán 17:00-tól- Ötórai tea a Polgármesterrel
Kötetlen beszélgetés Gáll Attilával
Február 8-án hétfőn 18:00-tól – A csillagászat és a biblia
Képek a világmindenségből- mindenkinek, ifj Csókási Pál amatőr csillagász előadása
Február 11- én csütörtökön 10:00-tól –Farsangolás!
Egy vidám kézműveskedésre hívjuk a gyerekeket és közben fánkot sütünk
Február 12- én pénteken 15:00-tól- Nemes Terézia festmény kiállítás megnyitója
Február 12-én és 26-án pénteken 15:30-tól –Ringató foglalkozás
Énekes, ölbeli játékok, mondókák kicsiknek és szüleiknek
Február 14-én vasárnap 15:00-tól –Valentin napi ifi klub!
Február 15-én hétfőn 18:00-tól– A szív és érrendszeri betegségek megelőzése
Kulcsár Attila előadása
Február 17-én szerdán 15:30-17:30- Jogi tanácsadás
Dr. Sziklainé Kiss Erzsébet ügyvédnő tart ingyenes fogadóórát
Február 17- én szerdán 17:30-tól- Gardróbszoba klub
Lányoknak, Anyuknak és Nagyiknak! Segítségnyújtás az öltözködés rejtelmeiben!
Ha csak bizonytalan vagy, vagy változtatni szeretnél öltözködéseden, megjelenéseden,
várunk szeretettel!: Szántóné Bányai Szilvia(800.-ft/alkalom)
Február 18-án csütörtökön 17:00-tól-Internet klub
Számítógép és internet használat az alapoktól
Február 19- én pénteken 16:00-tól- Nótaest
Szeretettel várunk minden nótázni, énekelni vágyót az IKSZT- be
Február 22-én hétfőn 18:00-tól-„ A nehezen kezelhető gyermekek”
Beszélgetés egy gyermekpszichológussal
Február 23-án kedden 17:00-tól- Előadás egy gazdag finnugor kultúra mindennapjaiból
Darali Leli udmurt nagykövet segítségével
Február 29-én hétfőn 18:00-tól-a mozgásszervi betegségek kialakulása
Kulcsár Attila előadása

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Márkó

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Moha
Az UNESCO szellemi kulturális örökségeinek listáján is jegyzett tikverőzést idén 2016. február 9-én
tartják Mohán 9:00 órai kezdettel. A hagyományokhoz híven a fiatal legények maskarákba öltözve
gyűjtik össze a porták tyúkóljaiból a tojásokat, mint a termékenység és bőség szimbólumát, s közben
korommal kenik meg a lányokat, asszonyokat, gyerekeket, járókelőket, érdeklőket.

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Zirc

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház:

2013.02.19.-én 18:00 órai kezdettel Ruttkay-Mikilán Eszter tart előadást a múzeum névadójának, Reguly
Antalnak kutatásairól.

„A BAKONYÉRT” Egyesület
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Támogatóink:

Kiadó: „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület – 8420 Zirc, Petőfi Sándor u.4.
www.abakonyert.hu E-mail: abakonyert@gmail.com; Telefon/Fax: 06/88 415-791
Felelős szerkesztők: Hutvágnerné Kasper Judit, Kasper-Renkó Andrea és Bachstetter Tamás
Felelős szerkesztő: Turiné Menczel Andrea

„A BAKONYÉRT” Egyesület

