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2016 NOVEMBERI HÍRLEVÉL

Tisztelt Érdeklődők!
Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete által
kiadott HÍRLEVÉL olvasótáborában! A Hírlevelünk megjelentetésének legfőbb célja, hogy
folyamatosan értesülhessenek a Széchenyi Programmal kapcsolatos információkról, illetve
pályázati lehetőségekről, megkönnyítve ezzel a pályázatok elkészítését. Bízunk benne, hogy
kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal szolgál az Ön számára!
Üdvözlettel Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

Kedves Tagjaink és Leendő Pályázóink!
Örömmel értesítjük Egyesületünk tagságát és a térség leendő pályázóit, hogy 2016 július 25-én az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága által felállított Szakmai Bizottság, a Bihar- Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület által benyújtott végleges
Helyi Fejlesztési Stratégiát (HFS) elbírálta. A szakmai értékelés során a Szakmai Bizottság a megküldött, 20142020 közötti programozási időszakra szóló végleges HFS - t kiválasztotta, majd az Irányító Hatóság Jóváhagyta.
Megkezdtük, a HFS – ben megfogalmazott intézkedések kidolgozását.
Bővebb információ honlapunkon: www.bsve.hu
Üdvözlettel: Kiss Gáborné, Oláh Marianna, Jakab Noémi
Munkaszervezeti iroda csapata

Eredetvédelem a termelők szolgálatában
A Földművelésügyi Minisztérium konferencia sorozatot indított „Eredetvédelem a termelők szolgálatában”
címmel, melynek első eseményét 2016. november 15.-én rendezték meg a Földművelésügyi Minisztérium
Darányi Ignác termében.

A rendezvényt Czerván György agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg.
Elmondta, hogy az eredetvédelmi programnak az a célja, hogy az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők száma
növekedjen, és az ebben rejlő lehetőségek jobban ki legyenek használva.
Gál Péter, eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt arról, mi az eredetvédelem, miért fontos az
eredetvédelem, és milyen hatása van a földrajzi eredetvédelemnek a jövedelemtermelésre. Megtudhattuk mi a
különbség a földrajzi árujelző és a márka között. Az egyéni márka felépítése nagyon költséges ezért fontos a
közösség, mint erőforrás. Bemutatásra került a négy uniós eredetvédelmi rendszer. Ismertette a hazai nemzeti
védjegyeket.
A folytatásban Valeria Keller a Franciaországban bevezetett földrajzi eredetvédelmi rendszert mutatta be.
Megtudtuk hogyan épül fel a Francia intézményrendszer. Franciaországban több mint 1100 termék rendelkezik
árujelzővel, (borok, sajtok, kevés zöldség, gyümölcs, méz, stb.).
Somogyi Norbert a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Igazgatója felhívta a figyelmet arra mennyire
fontosak a jó minőségű, egészséges, kézi termékek. Véleménye szerint az iskolai étkeztetésnél és a
közétkeztetésnél kell elindulni, és bevezetni ezeket a termékeket.
Gyakorlati oldalról hallhattunk előadást a végjegyekről Szép Erikától, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának osztályvezető helyettese. Miért jó, ha rendelkezem védjeggyel! Milyen hatásai vannak:
kapcsolatteremtő, megkülönböztető szerep, marketing eszköz, jogi védelem, kizárólagos jog a védjegy
használatára stb.
„Nem minden márka védjegy, de minden védjegy márka!”
Dr. Szabó Ágnestől gyakorlati javaslatokat hallottunk a termékleírásról.
A konferencia második részében az eredetvédelem és a marketing kapcsolatáról kaptunk hasznos információkat.

Helyből Jobb!
A Földművelésügyi Minisztérium céljai között emelt jelentőségű a jó minőségű, biztonságos élelemmel történő
élelmiszerellátás, a helyi termékek és élelmiszerpiacok megerősítése. Ezért indult el a Helyi Termék Éve Program
folytatásaként a Helyből Jobb! szakmai fórumsorozat.
Debrecenben a Megyeházán került megrendezésre 2016. november 16.-án a fórumsorozat következő eseménye.
A rendezvényt Bulcsu László a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke nyitotta meg. Rendhagyó
köszöntőjében arról a vásárszövetségről és az elmúlt év tapasztalatairól beszélt, amely ebben az évben kezdte
meg működését. Beszélt arról, hogyan segíti a vásár a helyi termelőket, a tíz vásárból álló vásársorozaton,
helyszínenként 40-50 helyi termelő regisztrált, amelyből 15-20 önkormányzat volt, közmunka programban
előállított termékeivel. Elgondolkoztatónak tartja, hogy a megye 80 településéről ennyi helyi termékeket előállító
vett részt a vásárokon.
Ezután a kistermelői élelmiszerek előállításának és forgalmazásának szabályozásáról hallottunk előadást, majd a
helyi élelmiszerek jelölési szabályairól.
Jó gyakorlatként a Nemzeti Parki Termék védjegyrendszert mutatta be a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa.
A szünet után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakértője adózással kapcsolatos tudnivalókról szólt.
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Jantyik Zsolt a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai vezetője a helyi értékek fontosságára hívta fel a figyelmet.
A helyi hagyományokra, helyi értékekre, egy-egy közösségnek, mint erőforrásra kellene tekintenie.
A fórum végén két település mutatkozott be, Gáborján és Magyarhomorog. Mindkét település a Bihar – Sárrét
Vidékfejlesztési Egyesület akcióterületéhez tartozik, ezért különösen kedves volt a két előadás. Mező Gyula,
Gáborján polgármestere közmunka programjairól beszélt, majd egy kisfilm segítségével ismerhettük meg a
települést. Barabás Károlyné Magyarhomorog polgármestere szintén beszélt közmunka programjukról. Savanyító
üzemet működtetnek, a lakossággal kötött termeltetési szerződéssel is próbálják az alapanyagot előállíttatni. Sok
a nehézség, de termékeik már a közétkeztetésben is megjelentek, és Debrecenben is értékesíteni tudják.

FELHÍVÁS
A Magyar Gasztro Térkép Klaszter célul tűzte ki a hazai éttermek magyar alapanyag felhasználásának
ösztönzését. Ennek érdekében megalkotta az Értékeink Kóstolója 2016 programot, melyről részletesebben a
www.gasztroterkep.hu oldalon tájékozódhat.
Ha részt kíván venni beszállítóként a programban, nem kell mást tennie, mint
 visszaküldeni az info@gasztroterkep.hu címre a csatolt Jelentkezési lap beszállítóknak nyomtatványt
 a jelentkezés visszaigazolása után a szintén csatolt további anyagokkal felkeresni a csatolt felhívásban
szereplő feltételeknek megfelelő, támogatni kívánt éttermeket
(az éttermekkel való kapcsolatfelvételt segíti a www.gasztroterkep.hu oldalon üzemeltetett
partnerközvetítő szolgáltatás)
 megkötni velük a Szponzori beszállítói szerződést
 kitöltetni velük a Jelentkezési lap éttermeknek nyomtatványt
 előbbit másolatban, utóbbit eredetiben elküldeni a fenti e-mail címre.
Válaszul megkapja postán a tanúsító matricákat és éttermenként 20 db étlapot szíves továbbításra.
A program ez év december 31-ig tart. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk.
Kérjük, jelezze a fenti e-mail címen, ha a programhoz kapcsolódó kiemelt megjelenési lehetőség érdekli
Önt!

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
Módosult a Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek
támogatása” című (GINOP-5.2.3-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinektmogatsa-cm-felhvs-1
3

FELHÍVÁS
Az elmúlt hetekben több olyan rendezvényen vettem részt, amely fókuszában a HELYI TERMÉK állt.
Az ott elhangzottak inspiráltak arra, gondolkodjunk tovább a helyi termékekről.
A Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 2013-ban meghirdetett LEADER intézkedéseire több helyi termelő
pályázott és valósított meg sikeresen projektet. 2014-ben nemzetközi projekt részeként megszerveztük a Bihar –
Sárrét – Bihor Határmenti Vásárt és Vállalkozói fórumot. 2015-ben együttműködési megállapodást írtunk alá a
Lengyelországi Krasnyik Földje tevékenységi csoporttal. A Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése során több
kistermelőtől kaptunk helyi termékekkel kapcsolatos projektjavaslatot. Több településen közmunka program
keretében, vagy szociális szövetkezetben állítanak elő piacképes az adott településre jellemző terméket.
Mindezek erőforrások, építhetünk az elmúlt években elvégzett munkánkra, és ha ezt közösen tesszük,
meggyőződésem, hogy együtt még eredményesebbek lehetünk.
Várjuk azoknak a kistermelőknek, egyesületi tagjainknak, polgármestereinknek a jelentkezését, akik szívesen
együtt gondolkodnának velünk a helyi termékekről. Térségi védjegy kialakításáról, Rövid Ellátási Lánc tematikus
alprogramban való pályázásról, stb.
A jelentkezéseket folyamatosan várjuk
elektronikusan:
info@bsve.hu e-mail címen,
telefonon:
Kiss Gáborné 06 30 298 1234,
Oláh Marianna 06 30 298 6567,
Jakab Noémi 06 30 330 8430 telefonszámokon.

Kiss Gáborné
munkaszervezet-vezető

RÖVID ELLÁTÁSI LÁNC (REL)
A rövid ellátási lánc termelői együttműködésen alapuló, a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi
kapcsolatot felhasználó, maximum 1 közvetítő közbeiktatásával alkotott, rendszeres értékesítést végző ellátási
lánc. A termékek nem feltétlenül különleges minőségűek, ezt a megcélzott piaci szegmens határozza meg.
A különböző értékesítési megoldások iránt fogyasztói és termelői oldalról is egyre növekvő az igény. A
termelőket a jobb jövedelmezőség, míg a fogyasztókat a megbízhatóság és termékek frissessége motiválja. A
helyi szükségletek helyi termelésből-tervezhető és kiszámítható módon-való kielégítésének igényével
ugyanakkor megjelenik mindkét fél részéről a fenntartható és felelős gazdaság iránti elkötelezettség is.

REL együttműködés (TERVEZET)
MIT TÁMOGAT?
Két lépcsős pályáztatással az alábbiakat támogatja:
1. lépcső: a közvetlen piacra jutás érdekében új vagy meglévő közös értékesítési csatornák (tovább) fejlesztésének
céljára létrejövő együttműködő csoport megalakulása, így például a tagtoborzás, üzleti terv kidolgozása.
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Elszámolhatóak: az alábbi tevékenységek személyi és dologi költségei:
a) tervezés, előkészületek (pl.: tagtoborzás, üzleti terv készítés).
2. lépcső: a kidolgozott üzleti terv megvalósítása.
Elszámolhatóak az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek:
b) szervezés, képzések;
c) működés (pl.: önellenőrzési rendszer, minőségi rendszer bevezetése, működtetése);
d) a projektterv végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek: a közös piaci megjelenéshez szükséges új vagy
használt gépek, berendezések, marketing és promóciós eszközök, védjegyek, továbbá számítógépes szoftverek
vásárlása/kifejlesztése, illetve a kapcsolódó általános költségek (pl.: tervkészítés, engedélyeztetés);
e) promóció (pl.: közösségi marketing eszközök)
Elvárás, hogy a projektnek – előre definiált – a célcsoport szükségleteihez illeszkedő konkrét eredménye
keletkezzen és az eredmények, csoporttagok általi közös használata biztosított legyen.
KIT TÁMOGAT?
Az a), b), c), e) költségek esetén:
a projekt kidolgozására, megvalósítására létrehozott csoportot, amely jogilag lehet:
 a csoporttagok által létrehozott önálló alanyisággal rendelkező szervezet; vagy
 a csoporttagok alkotta konzorcium (a támogatás kedvezményezettje a konzorciumot vezető tag).
Az d) költségek esetén:
a csoportot vagy annak mezőgazdasági mikro-vállalkozás tagjait.
Csoport: legalább 5 mikro-vállalkozás mezőgazdasági termelő és egy piacszervező alkotja. Kapcsolt
vállalkozás esetén az összes tag kizárásra kerül.
FELTÉTEL a pályázáshoz:
 újonnan létrejövő csoport, vagy létező csoport esetén új – még nem megkezdett – projekt;
 a termelők és a fogyasztó között legfeljebb egy közvetítő jelenléte;
 projektterv benyújtása.
ELŐNY a pályázáskor:


piacszervezői gyakorlat; a projekt által a termelők jövedelmezőségének javulása; a költséghatékonyság;
ökológiai termékek és földrajzi eredetjelzéssel rendelkező termékek piacra jutásának elősegítése.

Vissza nem térítendő támogatást nyújt.
Előleg igénybe vehető. Egyedi azonosítóval rendelkező használt tárgyi eszköz és saját teljesítés elszámolható.
Maximális időtartam: 3 év.
TÁMOGATÁS:
a), b), c), e) költségek esetén 90%
d) költség esetén 40-50%
Maximális támogatás 300.000 €
Az egy évre igényelt támogatás nem haladhatja meg a teljes összeg 75%-át.
5

RENDEZVÉNYEK A TÉRSÉGBEN
A térségben megrendezett rendezvények plakátjai elérhetőek a www.bsve.hu honlap Címlapján.
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