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Tárgy: DÖNTÉS A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÁLTAL KIÍRT 

„VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EREDMÉNYEINEK NÉPSZERŰSÍTÉSE” TÁRGYÚ PÁLYÁZATON 

TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Nagy István Agrárminiszter az alábbi pályázati lehetőségről tájékoztatta 

Önkormányzatunkat. 

A kormányzat támogatni kívánja azon önkormányzatokat, civil szervezeteket, amelyek 

rendezvényein a Vidékfejlesztési Program és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat eredményeit 

be kívánják mutatni a Széchenyi Programiroda közreműködésével. 

Az igényeket Dr. Nagy István Agrárminiszter Úr nevére, az Agrárminisztérium címére (1860 

Budapest Pf. 1. postacím) kell írásban eljuttatni a települési önkormányzatoknak, civil 

szervezeteknek.  

A levél tárgya: „Vidékfejlesztési Program eredményeinek népszerűsítése” 

A lehetőleg maximum 2 oldalas levélben a következő adatoknak kell szerepelnie: 

 Az önkormányzat, civil szervezet neve, címe, képviselője; 

 A támogatni kívánt rendezvény megnevezése;  

 A támogatni kívánt rendezvény időpontja; 

 A támogatni kívánt rendezvény programtervezete; 

 A támogatni kívánt rendezvény rövid bemutatása; 

 Az igényelt támogatási összeg nettó és bruttó összege, az ezt megalapozó költségvetési 

tervezet; 

 A rendezvény lebonyolítójának elérhetősége (e-mail;mobiltelefonszám) 

A kérelemről Miniszter Úr dönt. 

Miniszter Úr döntését követően a lebonyolító Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. veszi fel 

a kapcsolatot az önkormányzattal, civil szervezettel és a rendezvény lebonyolítójával, majd köti 

meg a megfelelő szerződést. 

A támogatás nyújtására kizárólag utófinanszírozás keretében van lehetőség, előleg nem 

igényelhető. 

A támogatás kifizetésre csak meghatározott beszámoló benyújtása és annak elfogadása után 

kerül sor. 

A támogatás keretében csak  

 helyszín bérleti díj megtérítésére; 

 színpad, hangosítás bérletre; 

 cateringre; 

 a rendezvényhez kapcsolódó eszközbérletre (sátor, padok stb.) 

van lehetőség. Rendezvényszervező által közvetített szolgáltatás (pld.: előadóművész) nem 

támogatható. 



A támogatás feltétele, hogy az önkormányzat, civil szervezet rendelkezzen a Magyar 

Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben 

ügyfél azonosítóval. 

A kérelmek benyújtási határideje: 2019. augusztus 1. 

Kérem, a fentiekről dönteni szíveskedjenek.  

 

Tisztelettel: 

 

     Matolcsy Gyöngyi 

          polgármester 


