
Vidékfejlesztési

pályázati lehetőségek
„Szektorközi együttműködés a vidék fejlesztéséért” fórumsorozat

Pete Nikoletta

„A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján a 

Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

hatósága jóváhagyásával valósult meg.” 



Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat 

• Feladata: a vidékfejlesztésben érdekeltek hálózatba 

szervezése

• Célja: 

– a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a 

felzárkóztatás, a támogatási források hatékony 

felhasználása. 

– jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése

– térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése



Milyen pályázati lehetőségeket 

kínál az MNVH?

Vidékfejlesztéshez kötődő projektötletek a

• Rendezvények szervezése

• Imeretátadás, képzés megvalósítása

• Kutatás lefolytatása, tanulmányok írása

• Kiadvány készítés területén

Pályázatok LEADER csoportok/települések részére 

• Csereprogram lebonyolítására

• Szakmai tapasztalatcsere

• Tanulmányút kezdeményezése

• Nemzetközi együttműködés kialakítására



Mikor várhatóak a pályázatok?

• 2012. szeptember és december

• 2013. március, június és szeptember

• Rövid projekt megvalósítási időszakok 

jellemzően 1-4 hónap

• Gyors elbírálás és szerződéskötés 

(beadástól számított kb. 1-2 hónap)

• Gyors szakmai és pénzügyi elszámolás 

(zárástól számított kb. 5-10 nap)



Mekkora összegre lehet 

pályázni?

• Max. 2,5 millió Ft (min. nincsen meghatározva), 

utófinanszírozás keretében 

• Önrész nem előírás

• Egy naptári évben egy szervezet 

összesen max. 9 milliót pályázhat



Kik pályázhatnak?

Adószámmal rendelkező magyarországi 

szervezetek, akik

• előzetes nyilvántartásba vételüket 

kezdeményezték és az MNVH elfogadta azt

• tevékenységükben a vidékfejlesztéshez 

kötődnek



Hogyan történik az előzetes 

nyilvántartásba vétel?

• www.mnvh.eu oldalon keresztül, 
elektronikus felületen

• Szervezeti adatok, bemutató, 
vidékfejlesztési tapasztalat megadása

• Szükséges dokumentumok (bankszámla 
igazolás, aláírási címpéldány, 
nyilvántartásba vételi igazolás)

• 3000 Ft rendszerhasználati díj befizetése

• A regisztráció 1 évig érvényes 
(a regisztrációtól számított 1 naptári évig)

http://www.mnvh.eu/


Mikor lehet kezdeményezni?

Előzetes nyilvántartásba vételre nyitva álló 

időpontok 2012-ben:

2012. szeptember 3-10 23.59 óráig

2012. október 1-8 23.59 óráig

2012. november 5-12 23.59 óráig

2012. december 3-10 23.59 óráig



Pályázati eredmények

• Átlagosan egy pályázati időszakon belül 
mind a 4 témában 25-25 millió Ft-ot 
osztanak fel

• Átlagosan egy témában 10-14 projektötlet 
nyert

• Formai és tartalmi előírásoknak megfelelő 
pályázatok nyertesek

• Nyert összegek: 300.000-2.500.000 Ft

• Kevesebben pályáznak, mint a 
rendelkezésre álló keret engedné



Sikeres pályázást kívánunk!

kulturasz@gmail.com


