
Kedves Olvasónk! 
 
Elérkeztünk lassan az idei év végéhez, és egyúttal az ünnepi időszakhoz. Izgalmas, és 
eseménydús évet zárunk, számos eseményen vettünk részt, ahol a hálózatunk munkatársai 
igyekeztek segíteni a hozzájuk forduló vidéki pályázók munkáját. Idei utolsó hírlevelünkben 
jelentkezünk szokás szerint az elmúlt időszak legfontosabb eseményeivel, híreivel. 
 
Szeretnénk kiemelni, hogy Hálózatunk részt vett az idén immár 79. alkalommal megrendezett 
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon Budapesten, a HUNGEXPO 
Budapesti Vásárközpontban, szeptember 26 és 29 között. Az esemény Magyarország 
hagyományosan legnagyobb élelmiszer-ipari és mezőgazdasági rendezvényeként ezúttal is 
felsorakoztatta a magyar agrárium, a mezőgazdaság és az élelmiszer-ágazat legújabb 
fejlesztéseit, termékgazdagságát. A 4 napos eseményen bemutatták az utóbbi időszakban elért 
látványos eredményeket, az új termékeket, technológiákat és korszerű gépeket. 
 
Mintaprojektjeink közül a székkutasi székhelyű Prémium Choco csokoládé készítő üzemre 
szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyről Benkő Zsolt az MNVH Csongrád megyei területi 
felelőse készített beszámolót. Nem hétköznapi, hogy egy kistelepülésen csokoládé készítő 
üzemet hozzanak létre, de ez 2015-ben, itt mégis megvalósult. A csokoládé készítés 
rejtelmeit, Dani Róbert tulajdonos, üzemvezető mutatta be. 
 
Hírlevelünk végén pedig szokás szerint szeretnék felhívni a figyelmét a megjelent pályázati 
felhívások módosításaira és a közleményekre, valamint programajánlónkból szemezgethetnek 
az évvégi eseményekre vonatkozóan, számtalan ünnepi program várja az ország minden 
pontján érdeklődőket. 
 
 
Ezúton szeretnénk Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt Kívánni 
Önnek! 
 
Jó böngészést és kellemes időtöltést kívánunk! 
 
Üdvözlettel, az MNVH csapata 
 
 
 
 
Ez történt az elmúlt időszakban 
 
OMÉK - 2019. ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI KIÁLLÍTÁS ÉS 
VÁSÁR 
 
Idén 79. alkalommal került megrendezésre az OMÉK vagyis az Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás Budapesten, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban, 
szeptember 26 és 29 között. Az OMÉK Magyarország hagyományosan legnagyobb 
élelmiszer-ipari és mezőgazdasági rendezvényeként ezúttal is felsorakoztatta a magyar 
agrárium, a mezőgazdaság és az élelmiszer-ágazat legújabb fejlesztéseit, termékgazdagságát. 
A 4 napos eseményen bemutatták az utóbbi időszakban elért látványos eredményeket, az új 
termékeket, technológiákat és korszerű gépeket. 
 



Franc Fórum Villányban 
 
A Villányi borvidék 2019-ben ötödik alkalommal rendezte meg a Bock Borászat 
konferenciatermében a cabernet franc-ok csúcstalálkozóját. A szakmai fórumot idén 
november 22-én tartották meg, amely ezúttal a Franc&amp;Franc  Terroir, Vineyards &amp; 
Vintages témaköröket járta körbe hazai és külföldi szakértők előadásában. A Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózatot Vanyúr Arnold, Baranya megyei területi felelősünk képviselte a 
rendezvényen 
 
 
 
Rajtunk múlik előadássorozat 
 
Újszerű előadássorozatot indított a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központhoz tartozó 
Erdészeti Tudományos Intézet a szombathelyi Kámoni Arborétum látogatóközpontjában. 
 
Az előadások célja, hogy több szemszögből megvilágítsák a klímaváltozás kérdéskörét az 
érdeklődők számára avatott szakértők tolmácsolásában. Fontos cél ez, hiszen sokat hallunk a 
témáról manapság, mégis kevés tényt ismerünk. 
 
 
Prémium Choco 
 
Benkő Zsolt az MNVH Csongrád megyei területi felelőse felkereste a székkutasi székhelyű, 
Prémium Choco Kft. üzemét és üzletét. Nem hétköznapi, hogy egy kistelepülésen csokoládé 
készítő üzemet hozzanak létre, de ez 2015-ben, itt mégis megvalósult. A csokoládé készítés 
rejtelmeit, Dani Róbert tulajdonos, üzemvezető mutatta be. 
 
Pályázati hírek 
 
Út a jövőbe program 
 
A program a kkv szektor versenyképességét és termelékenységét hivatott növelni, amivel a 
vállalkozások új technológia alkalmazása mellett a munkavállalóik képzettségi szintjét is 
növelik. A nyertes pályázóknak vállalniuk kell, hogy a meglévő munkavállalói létszámukat 
megtartják, három éven keresztül évi minimum 10 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre és 
saját forrásból képzésben részesítik a dolgozóikat. A támogatás új eszközök, gépek, 
technológiai rendszerek beszerzésére, az új technológia kialakításával kapcsolatos ingatlan 
beruházásra és immateriális javak  köztük szellemi termékek - költségeire fordítható. A 
támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) 
támogatásként nyújtható. A regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető összeg 10-
150 millió forint, hátrányos helyzetű térségben megvalós 
 uló beruházás esetén maximum 200 millió forint. A csekély összegű támogatási jogcímen 
megítélt támogatás támogatástartalma  a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 
pénzügyi év során  nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás vissza nem térítendő, intenzitása 
pedig régiónként eltérő, de maximum 50 százalékos lehet. 
 
A pályázati dokumentáció ITT érhető el. Az érdeklődők kérdéseiket az info@ofa.hu címen 
tehetik fel. 



 
Új Gyakornoki Program 
 
A GINOP-5.2.4-19 pályázati felhívás tízmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program részeként, s a konstrukció keretében 
várhatóan 12000 gyakornok foglalkoztatása valósul meg. A felhívás célja, hogy segítse a 
fiatalok munkába állását, bérés járuléktámogatást nyújt a gyakornokot felvenni kívánó 
vállalkozásnak, valamint a munkaterületének kialakítását is támogatja. Ezenfelül a fiatal 
munkáját segítő vállalati kapcsolattartó személynek a bérköltségéhez szintén hozzájárul. Az új 
program ugyancsak az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg, a korábbi 
Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás tapasztalataira épülve 
egyszerűsített költségelszámolás alkalmazásával biztosítja a jövőben a szakképzésből kilépő 
fiatalok munkatapasztalathoz jutását és a támogatás aktív és hatékony felhasználását. 
 
A támogatási kérelmek benyújtása: 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 
óra között lehetséges. 
 
A teljes pályázati felhívás és segédletei ITT érthető el. 
 
 
Erdősítés támogatása 
 
December 31. a következő értékelési határnap a Vidékfejlesztési Program keretében 
meghirdetett VP5- 8.1.1-16 kódszámú felhívás esetében. Kötelező, önállóan támogatható 
tevékenységek: A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitelének telepítési tevékenysége B) 
célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése Kötelező, önállóan nem támogatható 
tevékenységek: A) célterület esetében: ápolási tevékenység; B) célterület esetében: ápolási 
tevékenység 3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tev.-ek: A) célterület: kerítés, 
villanypásztor, padka, erdőszegély kialakítása, mikorrhizált csemete telepítése, őshonos ritka 
elegyfajok alkalmazása. B) célterület: kerítés, villanypásztor kialakítása. A teljes pályázati 
felhívás elérhető ITT! 
 
 
Programajánló 
 
 
Advent Bazilika 2019 
 
November 22-én, immár kilencedik alkalommal nyílik meg Budapest egyik legszebb ünnepi 
rendezvénysorozata, az Advent Bazilika. A 2018-ban Európa második legjobb karácsonyi 
vásárának választott rendezvényt évek óta azzal az eltökéltséggel hozzák létre a szervezők, 
hogy az évvégi rendezvénydömpingből kiemelkedve, a Szent István Bazilika előtti téren 
semmihez sem hasonlítható ünnepi atmoszférát teremtve, minőségi időtöltést és különleges 
gasztronómiai kínálatot nyújtsanak a látogatóknak. Mindezt idén az eddigieknél is több 
program, tematikus napok, interaktív szelfipont és egy 12 méteres karácsonyfa teszik teljessé. 
 
 
Három királyok zarándoklat 
 
7. alkalommal kerül megrendezésre a Három királyok útja elnevezésű zarándoklat és 



teljesítménytúra. Csodálatos lelki feltöltődés és felkészülés a karácsonyra. A túra Szolnokról 
indul és a Tisza-gáton vezet végig Nagykörűbe, gyönyörű téli környezetben. A zarándoklat 
után minden résztvevőt meleg vacsorával vendégelnek meg. A túra bármilyen időjárási 
körülmények között megrendezésre kerül. 
 
 
Szegedi Karácsonyi Hetek 
 
Meghitt, varászlatos hangulat, mennyei falatok, páratlan forraltborok, játékok, kézműves 
csodák és a régió legnagyobb karácsonyi vására  a hagyományos, jól megszokott 
programelemek mellett azonban 2 extra attrakcióval is készülnek a szervezők. A Széchenyi 
téren egy gigantikus méretű, közel 40 méter magas, 144 férőhelyes óriáskereket állítanak fel. 
Dóm téren adventi vásár és jégkorcsolyapálya üzemel majd. 
 
 
Székesfehérvár Advent 
 
Az ünnepi díszbe öltözött székesfehérvári Belváros mesés kirándulásra hívogat advent 
hétvégéin. Különleges fények, meghitt hangulat, esti fényfestések, rangos előadók az adventi 
színpadon  ezért érdemes útra kelni! A legszebb hazai karácsonyi vásárok közé is 
beválogatott, forralt bor és kürtőskalács illatú forgatagban csodás fények, kézműves portékák, 
karácsonyi dallamok varázsolják el a látogatót. Székesfehérváron az Advent igazi közösségi 
ünnep, melynek fénye minden résztvevőt melegséggel tölt el és felemel. 
 
 
 


