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Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (továbbiakban támogatási 

rendelet) 1. és 2. célterülete vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek esetén az ügyfél kizárólag 

azt a típusú gépjárművet jogosult beszerezni, amely a támogatási határozatában jóváhagyásra 

került. 

A támogatási rendelet 2. § (4) bekezdése egyértelműen meghatározza, hogy „A beszerzendő 

gépjárműnek a Gépkatalógus részét képező „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások 

fejlesztéséhez" című katalógusban (a továbbiakban: gépjármű katalógus) meghatározott típusú 

gépjárműnek kell lennie."  

Figyelem! Ha a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat olyan gépjárműre vonatkozik, amely a gépjármű 

katalógusban nem szerepel, azonban a támogatási rendelet 3. melléklete szerinti előírásoknak megfelel, 

azt úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű katalógusban szerepelt volna.  

A beszerzendő gépjárműnek rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő, 

kötelezően beépítendő, a támogatási rendelet 3. mellékletében meghatározott kiegészítő eszközökkel 

(pl.: ködlámpa, oldallégzsák, szervokormány, stb.) és műszaki paraméterekkel.  

 

A támogatási rendelet 3. mellékletében meghatározott általános elvárások a beszerzendő 

gépjárművekkel kapcsolatban:  

 kizárólag a gépjárműkatalógusban feltüntetett gépkocsik szerezhetők be 

 a beszerzett gépjárművek garancia idő alatti és azon túli javítását és karbantartását az adott 

gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált márka 

 szakszervizben kell elvégeztetni (az ajánlati ár tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem 

tartalmazza azonban a garancia idő alatt felmerülő kötelező karbantartások valamint a kopó 

alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját) 

 a garancia idő alatti és azon túli javítások és karbantartások során eredeti gyári alkatrészeket kell 

felhasználni. 

 a javítások és karbantartások során a gyártómű által előírt normaidőket és technológiai 

folyamatokat kell alkalmazni 

 az üzemanyag fogyasztási, valamint széndioxid kibocsátási értékek esetében a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság által kiadott típusbizonyítványban szereplő adatokat kell figyelembe venni. 

Fontos információk a vidéki alapszolgáltatás 

jogcímhez  

 

http://www.bakonybel.hu/
http://www.bakonycsernye.hu/
http://www.bakonynana.hu/
http://www.bakonyszentkiraly.hu/
http://www.balinka.hu/
http://www.band.extra.hu/
http://www.bodajk.hu/
http://www.borzavar.hu/
http://www.csesznek.hu/
http://www.cseteny.hu/
http://www.dudar.hu/
http://www.epleny.hu/
http://www.fehervarcsurgo.hu/
http://www.harskut.hu/
http://www.herend.hu/
http://www.isztimer.hu/
http://www.kincsesbanya.hu/
http://www.lokut.koznet.hu/
http://www.marko.hu/
http://www.mor.hu/
http://www.nagyesztergar.hu/
http://nagyveleg.fejer.hu/
http://www.olaszfalu.hu/
http://www.penzesgyor.koznet.hu/
http://www.porva.hu/
http://www.szentgal.hu/
http://www.zirc.hu/
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Az egyes járműtípusokra vonatkozó speciális elvárásokat részletesen a támogatási rendelet 3. melléklete 

tartalmazza. 

A támogatási rendelet 1. § (6) bekezdése alapján, a gépjármű-beszerzés esetében nem alkalmazandó az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 

igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet gépberuházások 

módosíthatóságának lehetőségét meghatározó 29. § (11) bekezdése. 

Az elszámolási feltételekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, illetve a kifizetési kérelem benyújtásához 

szükséges további információkat a 25/2014. (II. 10.) számú MVH Közlemény tartalmazza, mely a 

Hivatal honlapján elérhető. 

 

 

 

 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal egy ügyfél tájékoztatót tett közzé honlapján az építési 

beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatásokra vonatkozóan. Az ügyfél 

tájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott 

támogatások építési beruházásokhoz való igénybevételének – az ágazati jogszabályok miatt – megváltozó 

feltételeit rendszeresíti. 

A tájékoztató az alábbi linkre kattintva érhető el: 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/tajekoztato_az_epitesi_beruhaz_20140306_

1043067 

 

 

 

 

 

Az EMVA Irányító Hatósága 2014. 02.06-án megjelentette az 5/2014.(II.6.) 

Közleményét, melyben a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő 

felkészülésről, valamint a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési 

terület (HFS tervezési terület) előzetes elismeréséről ad iránymutatást. 

Mivel az IH közlemény fő rendező elvként a megyehatárhoz való igazodást írja 

elő, ezért Egyesületünk Fejér megyéhez tartozó 8 települése 2015-től kiválik, és új csoportot 

alakítva (más Észak Fejér megyei településekkel) folytatja majd munkáját Ezer Jó Vidékfejlesztési 

Egyesület néven. 

Csoportunk Veszprém megyei tagjai a február 6-i szakmai egyeztetésen úgy döntöttek, hogy 

továbbra is együtt dolgoznak, emellett Németbánya település új tagként csatlakozik 

hozzánk, így 22 településünk lesz az új ciklusban. 

2014-20-as tervezési ciklusra történő felkészülés 

Tájékoztató az építési beruházások megváltozó feltételeiről 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk252014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/tajekoztato_az_epitesi_beruhaz_20140306_1043067
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/tajekoztato_az_epitesi_beruhaz_20140306_1043067
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Akciócsoportunknak két körben kellett 

dokumentumokat benyújtania: február 21-én és 

március 5-én. A dokumentumok értékelése 

jelenleg is zajlik, de a NAKVI-val folytatott 

konzultációnk eredményeképpen a beadott 

anyagunkat megfelelőnek találták, az újabb 

ciklusra történő elismertetésünk már az IH előtt 

áll, várhatóan április elején megkapjuk az újabb ciklusra szóló „jogosítványunkat”. 

 

 

 

 

 

Március 11-én tartotta idei első közgyűlését a 

LEADER Egyesületek Szövetsége óriási részvétel és 

érdeklődés mellett. A közgyűlést megelőzően szakmai 

egyeztetéseket és műhelybeszélgetést is szerveztünk 

a vidékfejlesztés aktuális kérdéseiről, feladatairól. 

Meghívásunkat elfogadta az Irányító Hatóság és a 

Nemzeti Agrárkamara is, így első kézből hallottuk a 

következő ciklust érintő tervezett változásokat, 

elképzeléseket. Természetesen mindkét szerv 

előadója rengeteg kérdést kapott az előadások után, 

hiszen a kollégák nagy részének itt nyílt lehetősége 

először átbeszélni a tervezett változássokkal járó feladatokat is.  

A szakmai nap után megtartott közgyűlésen a Törvényszék által kiküldött, alapszabályra vonatkozó 

módosítások miatt volt szükség, melyeket a 

résztvevők egyhangúan elfogadtak. Reméljük, 

hogy a hiánypótlás teljesítése után már gyorsan 

kézhez kapjuk a Szövetség bejegyzéséről szóló 

határozatot.  

Örvendetes hír, hogy az elmúlt időszakban 4 

akciócsoport is kérte felvételét a LESZ-be 

(elnökségi hatáskör a felvételük), így jelenleg 

már elérte az 50 csoportot a tagság ( és a szám 

szerencsére folyamatosan nő). 

Az elnökség folyamatosan dolgozik az éves program kialakításán, áprilisban várhatóan újabb 

elnökségi ülés lesz.  

   

 

 

LESZ közgyűlés Sarlóspusztán 
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Munkaszervezetünk az Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület meghívására 3 napos Közösségi 

Videózás képzésen vett részt Hegykőn, a Tornácos Panzióban. A képzést Ladányi János filmes 

szakember és Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető tartotta több, mint 20 helyi 

közművelődési szakember részére. 

Munkaszervezetünk többi tagja is aktívan részt vett 

a képzésen, több kisfilmet készítettek 

csoportmunkában. A képzés folyamán a résztvevők 

megismerkedtek a kisfilm készítés folyamatával, 

önállóan forgattak kisfilmeket és foglalkoztak a film 

utómunkálataival. A 3 napos képzés végére a 

résztvevők egy hegykői KöVi filmklub hálózat 

létrehozásáról döntöttek és elhatározták, hogy 

az „A BAKONYÉRT” Egyesület KöVi hálózatával 

közösen is fognak filmes szakmai programokat 

szervezni, rendezni. A vendéglátó 

munkaszervezet pedig jelezte, hogy a következő képzésben főképp a film vágása és utómunkálatai 

témaköröket oktatják majd a résztvevők igényei alapján.  

 

 

 

 

A Kávéházi estek sorozatunk 2014-ben is próbál sokszínű, izgalmas és nívós lenni. S megfelelni, sőt, ha 

lehet fejlődni, még színvonalasabbá tenni ezen alkalmakat. Megtartva a hagyományokat, kombinált 

esteket szervezve, hogy a kultúra barátai, de a borok, párlatok élvezői is megtalálják a számításaikat. A 

tavasz első hetén az idei Kávéházi estek sorozatunk is megkezdte idei szezonját, a hagyományoknak 

megfelelően humorral és pálinkákkal. Erdei Sándor, alias Rokker Zsolti volt idei első vendégünk! 

A szezonnyitó vendége 1996-ban felvételizik a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karának 

Kulturális Antropológia szakára, ezzel párhuzamosan indul humorista pályája. 1996-ban egy versmondó 

versenyen a műsorvezető. Böröczky József, a Mikroszkóp színpad művésze hívja szerepelni az HBO 

mozi csatorna akkor induló Mennyi?30! című kabaréműsorába, ahol különböző karaktereket elevenít 

meg.  A Rádiózást a Boros Lajos-Bochkor Gábor műsorvezetőpárosnak köszönheti, ők hívják a Danubius 

KÖVI képzésen jártunk Hegykőn 

 

Szezonnyitó a Kávéházban 
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Rádió gegcsapatába, majd együtt mennek át a Slágerbe, ahol az általa megformált karakterek állandó 

szereplői a legsikeresebb ébresztőműsornak, a Bumerángnak. De emellett  az előadóművész "civilben" 

egy komolyabb szerepben a feltűnik: Magyarországon először megteremtette a meditációs líra műfaját - a 

Kazinczy-díjas művész  a Poetix nevű formációban a magyar irodalom kiemelkedő verseit mondja 

speciális zenei aláfestéssel.  S mást is tesz még. 2009 óta foglalkozik pálinkakészítéssel,s ez idõ alatt szép 

sikereket ért el,több aranyérem és champion díjas pálinkát is készített!  

Az esten a humorból és a kiváló minőségű pálinkákból sem volt hiány, de rövid ideig a komoly művész is 

megmutatkozott. A jó hangulat garantált volt, s reméljük folytatódik is április 15-én, amikor Rudolf Péter 

színművészt várjuk Herendre! 

Forrás: www.herend.com 

 

 

 
2014. március 1-én tartottuk Márkón a 2013. évi LEADER Pályázat által támogatott kulturális és 

hagyományőrző rendezvénysorozatunk második programját. A farsang és téltemetés néphagyományát 

őrző rendezvényünk Márkón, a régi kultúrházban (Márkó, Petőfi u. 56.)  15 órakor vette kezdetét. Először 

a falu és a környező települések gyermekeinek szerveztünk vidám jelmezes bulit zenével, tánccal, 

tombolasorsolással, lufis játékokkal, vetélkedőkkel, és természetesen jelmezversennyel, majd 17 órára 

megérkezett a Jurta Zenekar is. A Márkói Csárda előtti téren Hartmann Antal polgármester köszöntő 

szavai után, a Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes iskolás és felnőtt csoportjának közreműködésével, Szabó 

Sándor vezetésével rendeztük meg téltemető programunkat, természetesen élőzenés kísérettel.  

Forrás: www.marko.hu (Márkói Cserdülő Egyesület) 

 

 

 

 
Remélhetőleg így még több érdeklődőhöz jutnak el információink. 

Hirdetéseiket, közérdekű közleményeiket Pongrácz Emilnél és a 

Községházán ismét leadhatják, amelyek az új honlapon fognak megjelenni. 

A rendezvényekről készült videók is ide fognak felkerülni a továbbiakban. 

Internetes oldalunk címe:  http://kabelstudiocseteny.freewb.hu/  

Forrás: www.cseteny.hu 

 

   

 

Programtervezet: 

Április 24. (csütörtök) 

17 óra Hullan Bea - Utak és perspektívák című festménykiállításának megnyitója 
Megtekinthető: május 18-ig.  

Helyszín: Lamberg-kastély, 12-es terem 

Móri Szent György-heti Vigasságok 2014 

 
 

 

Farsang és téltemető 
 

A Csetényi Kábeltévé az 

Interneten 

 

http://www.marko.hu/
http://kabelstudiocseteny.freewb.hu/
http://kabelstudiocseteny.freewb.hu/
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Április 25. (péntek) 

 

9 óra Borverseny – a Móri Borvidék gazdáinak boraiból (zárt szakmai program) 
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház 

 

17 óra Keljen dalra minden ember - III. Városi Kórustalálkozó 
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont 

 

19 óra Borverseny eredményhirdetése  

Borász bál, nem csak borászoknak  
Játszik: Tutti zenekar. Belépődíj: 3500,-Ft/fő (vacsorával, borkóstolással) 

Információ, jegyelővétel: Móri Borvidék Hegyközsége - Frey Szabolcs hegybíró (06/30/284-4478) 

Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház 

 

Április 26. (szombat) 

 

Programok a Lamberg-kastély parkjában 

9.00 “EZERJÓ FAKANÁLFORGATÓ” borral készülő ételek országos főzőversenye. 

Díszvendég: Vujity Tvrtko író, újságíró 
Jelentkezés a Borbarát Hölgyek Egyesületénél az alábbi elérhetőségeken:  

E-mail: borbarat.holgyek@freemail.hu Tel: 06/30/651-9284 

8.00 órától regisztráció 

12.30 órától zsűrizés, nyilvános kóstolás  

Értékes díjakkal és jó hangulattal várunk minden jelentkezőt! 

 

9.30 Karate bemutató- Móri Genkina karate klub 

10.00-16.00 Szent György napi kézműves vásár  

10.00 Kézműves játszóház 

10.00 Móri Ifjúsági Fúvószenekar koncertje 

10.30 Művészeti csoportok fellépése 

13.00 Lovagi torna az Edelweiss Tánccsoport szervezésében 

15.00 A főzőverseny eredményhirdetése 

15.30 Kvircedlisütés kóstolással 

16.00 Ládafia Bábszínház gyermekműsora  

17.30 Reverb zenekar koncertje 

19.00 Magashegyi Underground zenekar koncertje 

21.00 Buli a Viking zenekarral 
 

A rendezvény időtartama alatt a Móri Borvidék termelői közül borkimérést és palackos bor-

árusítást tartanak: 
Bozóky Pincészet és Bormúzeum +36/30/969-5789 www.bozoky-pinceszet.hu  

Geszler Családi Pincészet +36/30/481-9248 ww.geszlerpince.hu  

Molnár Borház +36/22/400-755 www.molnarborhaz.hu  

Varga és Fia Pincészet +36/30/277-7177 www.vargapince.hu  

 

Egyéb kapcsolódó programok április 26-án 
 

08.00 Ezerjó 20/10 – Teljesítménytúra a Kalandozók klubjával 
További információk: www.teljeitmenyturazoktarsasaga.hu 

Rajt: Geszler Családi Pincészet (Mór, Martinovics u. 6/c.) 

 

10 órától Íjászverseny a Móri Íjászegylet szervezésében 
Előnevezés 2014. április. 24. 24:00-ig: Tóth Csaba 06/30/491-0033 toth.csaba179@chello.hu  

Helyszín: Móri Vértes Tábor 

 

10.00-16.00 A Lamberg-kastély állandó tárlatai ingyenesen megtekinthetőek: Helytörténeti 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bozoky-pinceszet.hu%2F&h=tAQFXyJC6&enc=AZNfgApoFNjNekKdiadWrgMRsPP8kB18SZ-OcJaKv60yB-bC4sPW65dFZaUXksuAN60&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.molnarborhaz.hu%2F&h=vAQGg4227&enc=AZN6-v_eeoOr1BPSifUW2M8H3sNbOgj1DRonMsWmjsFsE-r2l2s7uITUCLOZF0F-ZEs&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vargapince.hu%2F&h=_AQFyT6RR&enc=AZMGOi1ZZfwUZkl-1zApEgtB02g3Zd00bDpU03V2YeKeckdB4Sp18y_3FxjbecbivXw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.teljeitmenyturazoktarsasaga.hu%2F&h=zAQHsig9b&enc=AZNhFyKsghlezNraVSqvjoNrogIDNyk_-pMhq6ydWSuedU9SC7rHguKGajtpE7uK7mU&s=1
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gyűjtemény, Sváb szoba és kamra, Ezerjó Pince-galéria, Vasarely-szoba.  

A Lamberg-kastély parkjában a Kútház nyitott műhelyként látogatható kézműves lehetőséggel 

kicsiknek és nagyoknak. 
 

10.00-17.00 Tájházak napja- Ezen a napon a térség tájházai nyitott kapukkal várják a 

települési hagyományok, a régvolt korok iránt érdeklődőket.  

Márton-ház (Mór, Arany J. u. 4.), Német Nemzetiségi Néprajzi Kiállítás - Heimats Museum (Pusztavám, 

Petőfi utca 3.) 

 

Április 27. (vasárnap) 

 

10.00 Ezerjó Félmaraton- futóverseny 
Indulás és rajt: Móri Polgármesteri Hivatal előtt 

On-line regisztráció és előnevezés az ezerjofelmaraton.wordpress.com weboldalon szükséges! 

 

18.00 Dumaszínház: „Méd in Hungeráj”- Hadházi László önálló estje 

Vendég: Bruti 
Belépődíj: 2500,-Ft. Jegyelővétel április 8-tól a Radó Antal Könyvtárban! 

Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház 

 

Április 28. (hétfő) 

18.00 „Mórról indult…”- Dr. Lenner Miklós kutatómérnök 
Helyszín: Lamberg-kastély, olvasóterem 

 

Április 30. (szerda) 

 

17.00 Májusfaállítás 
Sváb hagyományok nyomában: zene, tánc, sváb ételek 

A májusfaállítást követően utcabál a Kaiser Kapellével. 

Helyszín: Fogadó az öreg préshez (Mór, Arany J. u. 4.) 

 

Általános információ: 

Szervező: Lamberg-kastély Kulturális Központ 
Cím: 8060 Mór, Szent István tér 5. 

Tel/fax: +36/22/407-255; +36/30/754-3356 

muzeum@lambergkastely.hu  

www.lambergkastely.hu , www.mor.hu 

 

Közreműködő szervezetek: 
● Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete 

● Mór Borvidék Hegyközsége 

● Móri Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány 

● Móri Borvidék TDM Egyesület 

● Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület 

● Városban működő gyermek és felnőtt kórusok 

 

 

A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb információk: 
• Eső esetén a szabadtéri színpadra tervezett programokat az Erzsébet téri Művelődési Házban, a 

főzőversenyt a Piacudvarban (Szent István tér) tartjuk meg. 

• Parkolási lehetőség az ápr. 26-i rendezvények idején a Piacudvarban (Szent István tér). 

• A programokra a belépés ingyenes, az ettől eltérő információt külön feltüntettük. 

 

 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lambergkastely.hu%2F&h=qAQHwRfGD&enc=AZOoq8sOU5qHQEGcx-9U-tVBhcgfSeczbTl0kNmagE81p9HeoW7jCtZV5exQCQ7QgAg&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mor.hu%2F&h=jAQHkn6vX&enc=AZOT-hkGdHFHeFud1NKbXOJaaNogUYNB1B1ugIj7XgGfLODNTcUSvuC8H1efc6k0n9I&s=1
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Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány kérésére az alábbi közleményt tesszük közzé: 

 

"Sérelmek a pszichiátrián 

 

Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve 

ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer 

túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:  

 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

  

"Felhívás!  

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 

 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és 

úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány 

is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 

1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 

 

 

 

 

TÁMOP-2.3.6.B-12/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban 

 

Beadás kezdete: 2014.02.10. 

Beadási határidő: 2014.12.31. 

 

Vissza nem térítendő támogatás 

Támogatás célja: A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok 

segítése. A közvetett kedvezményezettek köre a 35 év alatti, más vállalkozásban 

többségi tulajdonnal nem rendelkező új egyéni vállalkozást, vagy 

mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek. 

Kedvezményezettek 

köre: 

A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év közötti2 

természetes személy által létrehozott vállalkozás pályázhat. 

Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113) 

PÁLYÁZAT 
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Közkereseti társaság (KSH 211) 

Betéti társaság (KSH 212) 

Egyéni cég (KSH 213) 

Egyéb önálló vállalkozó (KSH 231) 

Támogatási feltételek/ 

A támogatható 

tevékenységek köre: 

Csak az üzleti tervben meghatározott jogi formában végzett, és az abban 

meghatározott tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzleti tervben szereplő 

valamint jelen pályázati útmutató C3. pontja alapján meghatározott költségekre 

fordítható a támogatás. 

 

Forrás összege: 4 940 000 000 .- HUF  

Támogatás mértéke (%): 90  

Támogatás minimum 

összege: 

3 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 

összege: 

6 000 000.- HUF 

Támogatható projektek 

száma: 

1 - 1500  

Kiíró szervezet:: Neve: Miniszterelnökség - Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat 

Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 

Tel.: 06 40 638-638 

E-mail: palyazat@me.gov.hu 

Közreműködő szervezet: Neve: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(ESZA Nonprofit Kft.) 

Címe: 1134 Budapest, Váci út 45./C 

Tel.: 2734250 

Fax: 2732580 

 

TÁMOP-2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők 

támogatására a konvergencia régiókban 

 

Vissza nem térítendő támogatás. 

Beadás kezdete: 2013.02.15. 

Beadási határidő: 2014.04.30. 

 

Támogatás célja: A pályázati kiírás célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint 

középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan 

fiatal szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés 

keretében sajátította el szakmája gyakorlati ismereteit. 

 

Kedvezményezettek 

köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági 

szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel 

elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján): 

§ Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113) 

§ Részvénytársaság (GFO 114) 

§ Európai részvénytársaság (GFO 115) 

§ Európai szövetkezet (GFO 125) 

§ Szociális szövetkezet (GFO 121) 

§ Közkereseti társaság (GFO 211) 

§ Betéti társaság (GFO 212) 

§ Egyéni cég (GFO 213) 

mailto:palyazat@me.gov.hu


   „A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

§ Egyéni vállalkozó (GFO 231) 

§ Egyéb önálló vállalkozó (GFO 232) 

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: 

§ Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) 

§ Nonprofit részvénytársaság (GFO 573) 

§ Nonprofit közkereseti társaság (GFO 621) 

§ Nonprofit betéti társaság (GFO 622) 

 

Támogatási feltételek/ 

A támogatható 

tevékenységek köre: 

 

1. A gyakornokok foglalkoztatása 

2. Mentori tevékenység 

3. Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a 

gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs 

többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.) 

4. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, 

megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, 

felújítás, átalakítás. 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy amennyiben a benyújtott részletes 

költségvetési tábla tartalmaz nem elszámolható tételeket, akkor a kifizetési 

igénylések során a nem támogatható tételek elutasításra kerülnek! 

  

 

Támogatás mértéke (%): 100  

Támogatás minimum összege: 460 350.- HUF 

Támogatás maximum összege: 30 000 000.- HUF 

Támogatható projektek száma: 2000 - 4000  

Kiíró szervezet:: Neve: Miniszterelnökség - Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat 

Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 

Tel.: 06 40 638-638 

E-mail: palyazat@me.gov.hu 

 

 

 

 

 

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 

mailto:palyazat@me.gov.hu
http://www.abakonyert.hu/
mailto:abakonyert@gmail.com

