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Kedves Olvasó! 
 

Engedje meg, hogy bemutatkozzam, Orbán Balázs vagyok a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú 
Egyesület Elnöke. Az Egyesület jelen kiadványa a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 
támogatásával jött létre azzal a céllal, hogy a helyi igényekhez igazodva a helyi lakosság, a 
civil és a gazdasági szervezetek, valamint a költségvetési intézmények vidékfejlesztési és 
szervezetüzemeltetési információval való ellátottságát segítse elő. A 4 alkalommal 
megjelenő kiadványunkban meg kívánunk jelentetni az egyes témákhoz szervesen illeszkedő 
aktuális híreket, információkat és egyéb tájékoztatásokat. Újságunk tematikája a következő 
témakörökre épül: 

 a vidékfejlesztés aktuális információi, 

 az elérhető hazai és uniós támogatási lehetőségek, 

 a civil szervezetek részére nyújtott jogi és pénzügyi tanácsadási ötletek, 

 térségi rendezvények programok, 

 Pécs Európa kulturális Fővárosa 2010 programsorozat 
E kiadvány szerkesztése által nemcsak a civil szervezetek működéséhez kívánunk segítséget 
nyújtani, hanem azon túlmutatva, az általuk megvalósítani kívánt projektek számának és 
minőségének növekedését-javulását kívánjuk elősegíteni. A lap tematikájának összeállítása 
során figyelmet fordítottunk a célközönség lehető legtöbb igényének kielégítésére, de a 
fejlesztés által elsősorban a civil szervezetek fejlődését kívánjuk elősegíteni. 
 
Reméljük, hogy kiadványunk az Ön számára is tartalmaz hasznos és új információkat. 
Kiadványunk címlistájára történő fel és leiratkozási szándékát, kérjük az 
egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu email címre küldött levelében jelezze irányunkba. 

mailto:egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu


 
   

 

 Honlap: 
 www.zselicvidekfejleszto.hu 
 
 E-mail: 
 egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu 

 

 
Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesületről címszavakban 
 

A 2005 évben alakult Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület működését, célkitűzéseit, 
tagságát, vezetését megújítva új utak mentén kezdtük meg működésünket 2009 évben. 
Széleskörű együttműködést alakítottunk ki civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal és 
önkormányzatokkal. Segítséget nyújtunk az önkormányzati, közösségfejlesztési, lakossági 
fejlesztési igényeknek, fejlesztést szolgáló pályázati lehetőségeknek, a felmérésében és a 
források felkutatásában. Tevékenységünk párt- és politika semleges. Az Egyesület 99%-ban a 
tagok pénzügyi adományaiból és a pályázatok útján elnyerhető támogatásokból gazdálkodik. 
Fontosnak tartottuk, hogy az amúgy is szűkös anyagi erőforrásokat inkább az elsődleges 
célok, prioritások érdekében használjuk fel. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 
elsődleges célkitűzései között a Zselici tájegység és a Dél-dunántúli Régióban rendelkezésre 
álló társadalmi és civil szervezeti élet megerősítése, az itt élők érdekeinek megjelenítése és 
érvényesítése, életfeltételeinek, életminőségének javításában áll. 

 
 
Egyesületünk közelmúltban megvalósított főbb programjai 
számokban 
 

5 új munkahely teremtése; 2.500.000 Ft értékben új ruha-játék adományozása a rászorulók 
részére; 8 településen 6 alkalommal 12.600 kg tartós hideg élelmiszer szétosztása a 
hátrányos helyzetben élő családoknak; 1000 fő részvételével térségi rendezvény szervezése; 
5 ingyenes workshop szervezése; 3 településen 60 fő ingyenes informatikai oktatása 60 
tanórában; 100 fő hajléktalan számára meleg étel kiosztása; 9 településen szakmai 
előadássorozat társszervezése; 3 napos belföldi szakmai tanulmány út szervezése; 815 
háztartás számára 8596 db energiatakarékos izzó szétosztása; 15 fiatal ingyenes oktatása 72 
tanórában; 7 napos szakmai tanulmányút szervezése, 75 nap térítésmentes fűnyírás a 
nyugdíjasok részére, Kölcsey Ferenc szobor állítása Kárpátalján; 7 településen több mint 
5.000 kg használt ruha kiosztása a rászorulók részére. 
 
Egyesületünk működéséről, programjairól bővebb információt a www.zselicvidekfejleszto.hu 
weboldalon talál. Amennyiben Önnek vagy az Ön által képviselt szervezetnek módjában áll 
bármely módon segíteni Szervezetünket a programjaink megvalósításában, a célkitűzéseink 
elérésében, kérjük, jelezze szándékát az egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu email címen vagy 
a 20/943-9482 telefonszámon. Segítő szándékát előre is köszönjük! 

 
 
 

Orbán Balázs 
Elnök 

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület  
 

http://www.zselicvidekfejleszto.hu/
mailto:egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu
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Az év vége egyben a Pécs2010 programsorozat vége is? 
 

 

Év vége felé úton útfélen megszaporodnak az évértékelő 
cikkek, előadások és televíziós beszédek. Sokan gondolnák, 
hogy az év végével hamarosan itt az ideje levonni a Pécs2010 
program tanulságait is. A címben szereplő kérdéssel 
egyetemben, ez a legközkeletűbb tévedések forrása is 
egyben, már ami a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 
programokat illetve az a köré csoportosuló programsorozatot 
illeti. De miről is van szó pontosan? 
 
Részben igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy az év 
végével Pécs megszűnik Európa kulturális fővárosa lenni, a 
stafétabot a következő kijelölt településekhez kerül (2011: 

Turku – Finnország és Tallinn – Észtország, 2012: Guimarães – Portugália és Maribor – 
Szlovénia), ez azonban nem jelenti a Pécs2010 programsorozat végét, mint ahogy a 2010. 
január 1. sem jelentette a programsorozat kezdetét. A programsorozat már 2009-ben 
megkezdődött a felvezetéssel, egyrészt az 1000 éves Pécsi Püspökség alapításának az 
évfordulója, másrészt pedig a Vallás évéhez kapcsolódó programokkal és eseményekkel. A 
2010-es évzárás és az évadzáró események, csupán magának az Európa Kulturális Fővárosa 
címnek a búcsúzását jelentik. A megvalósított évad, mint ahogy az eredeti pályázatban is 
szerepelt, csak elindítója Pécs kulturális léptékváltásának. Az elkészülő létesítmények (a 
folyamatos csúszások ellenére is) eszköz szerepet játszanak ennek a váltásnak a 
végrehajtásában, amiknek az élettel és programokkal való megtöltését, az ez évben 
megvalósult permanens, kulturális fővárosokra jellemző művészeti évadok fogják szolgáltatni 
a következő években is. Ezen feladatok szervezését, a jövőben két vállalkozás, a Pécsi 
Városfejlesztési Kft., és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. fogja ellátni: részben új, uniós 
források felhasználásával megvalósítható programok felkutatásával és a város más fejlesztési 
projektjeivel kapcsolatos munkák elvégzésével, másrészben pedig - az évad lezárultával - az 
intézményrendszer átalakításával és további működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásával. Jelen pillanatban még nem lehet beszámolni az elkészült 2011-es 
műsornaptárról, de néhány rövid gondolat, hogy mit is fog tartalmazni: a Kodály Központ egy 
aktívan működő, folyamatosan zenei, kongresszusi programokat kínáló intézménnyé válik, a 
Zsolnay-negyedben pedig kiállítások, családi, ifjúsági rendezvények – koncertek, bábszínházi 
előadások, planetáriumi foglalkozások, színházi előadások, a csodák palotájához hasonló 
programok – kapnak helyet. Egyfajta hármasság jellemzi majd a kulturális évadokat: a tavasz 
a koncerttermi, zárt termi programoknak kedvező időszak lesz, a nyáron a szabadtéri 
fesztiválok kerülnek terítékre, az őszt pedig a hagyományos fesztiválok uralják majd, 
amelyeket a Zsolnay-értékek jegyében kerülnek megtöltésre tartalommal. 
 
A 2010-es EKF program hátterében Magyarország egyik legnagyobb kulturális 
infrastruktúrája jött létre Pécsett és a kultúra teljesítményére alapozott városfejlesztési 
koncepció fogalmazódott meg az EKF Program kapcsán. A munka folyatása, az intézmények 
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fenntartása, a következő lépések megtalálása jelentős kihívás elé fogja állítani a 
szakembereket, ahogy ilyenkor mondják: a java még hátra van. 
 
Rövid programajánló a 2010-es évre: 

 
2010. nov. 19. - 2010. dec. 16. Molnár Mária festő-irodalmár kiállítása – CINKE program  
Helyszín: Origó-Ház 
2010. nov. 18. - 2010. dec. 17. Zsolnay remekművek – kiállítás  
Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza 
2010. nov. 18. - 2010. dec. 18. „Az idő fogságában” – Drégely László (1932-1990) kiállítása 
Helyszín: Vasváry-ház 
2010. dec. 10. - 2010. dec. 24. Karácsonyi vásár  
Helyszín: Nádor Galéria 
2010. nov. 26. - 2010. dec. 30. Gellér B. István képzőművész kiállítása – a képzőművészet 
pécsi mesterei Helyszín: Pécsi Galéria 
2010. dec. 07. - 2010. dec. 31. T. Varga László festőművész kiállítása  
Helyszín: Kortárs Galéria 
2010. dec. 17. - 2011. jan. 14. Papp Judit viaszfestő kiállítása – CINKE program  
Helyszín: Origó-Ház 
2010. dec. 10. - 2011. jan. 17. Pinczehelyi Sándor kiállítása – a képzőművészet pécsi mesterei  
Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed 
2010. dec. 10. - 2011. jan. 09. Kunst macht frei  
Helyszín: Modern Magyar Képtár 
2010. dec. 10. - 2011. márc. 27. Cézanne és Matisse bűvöletében – a Nyolcak – centenáriumi 
kiállítás  
Helyszín: Modern Magyar Képtár 
 
További információk a http://www.pecs2010.hu/ vagy a http://www.pecsiprogramok.hu/ 
oldalakon. 

 

LEADER: közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság 

fejlesztéséért 
 
 

Mi is az a LEADER? 
A LEADER nem más, mint egy francia betűszó (Liaison Entre Actions 
pour le Developement de l’Economie Rurale), melynek jelentése a 
következő: közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság 
fejlesztéséért. 1991-ben az Európai Közösség tevékenysége által 
megindított közösségi kezdeményezés a gazdasági, környezeti és 
társadalmi problémák helyi orvoslásával segíti elő a fenntartható 
fejlődést Európa vidéki területein.  
 

http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Molnar_Maria_festo_irodalmar_kiallitasa_CINKE_program
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Zsolnay_remekmuvek
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Az_ido_fogsagaban_Dregely_Laszlo_1932_1990_kiallitasa
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Karacsonyi_vasar
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Geller_B_Istvan_kepzomuvesz_kiallitasa_a_kepzomuveszet_pecsi_mesterei
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Geller_B_Istvan_kepzomuvesz_kiallitasa_a_kepzomuveszet_pecsi_mesterei
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/T_Varga_Laszo_festomuvesz_kiallitasa
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Papp_Judit_viaszfesto_kiallitasa_CINKE_program
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Pinczehelyi_Sandor_kiallitasa_a_kepzomuveszet_pecsi_mesterei
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Kunst_macht_frei
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/a_nyolcak_europaja
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/a_nyolcak_europaja
http://www.pecs2010.hu/
http://www.pecsiprogramok.hu/
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A fejlődés stabil fenntartását kívánja elérni a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési 
Nonprofit Zrt. is. A szervezet fő célja, hogy a helyi közösség által lefedett 33 dél-balatoni 
település lakossága, civil szervezetei valamint gazdasági szereplői részére hasznos 
információkkal szolgáljon. „Elérkezett az idő, hogy a tervek valóra váljanak. Tegyünk együtt 
a vidék, lakóhelyünk felvirágoztatásáért!” – nyilatkozta Dr. Kollmann Gergely a „Dél-
balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. igazgatóság elnöke. 
 
Az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) célja a közösség megerősödésének elősegítése, 
hozzájárulva ezzel a közösség által lefedett térségek gyorsabb és nagyobb ütemű 
fejlődéséhez. A Dél-balatoni LEADER területén valamennyi címbirtokos szervezet nyújtott be 
az IKSZT létrehozására szolgáló támogatási igényt. Az IKSZT keretében számos olyan 
szolgáltatásokhoz, lehetőségekhez juthatnak hozzá a lakosok helyben és könnyebben, 
amihez eddig ingázniuk kellett. Emellett lendületet és megfelelő lökést kaptak az eddig 
infrastrukturális problémák miatt megszorulva haladó közösségfejlesztési folyamatok. Ezek a 
fejlesztések teljes mértékben alkalmazkodnak a helyi elvárásokhoz valamint igényekhez, így 
előfordulhat, hogy valahol fodrászüzletet valahol pedig élelmiszerboltot nyitnak az IKSZT 
épületében. Mindenhol megvalósulnak az elektronikus ügyintézés feltételei, így a vidék 
lakóinak nem kell a jövőben utazniuk ügyeik elintézéséhez. Valamennyi közösségi épületben 
megtalálható lesz többek között majd könyvtár, közösségi helyiség, foglalkoztatási 
információs pont, számítógépes termek melyek segítségével az internet nyújtotta 
kényelmeket, lehetőségeket ismerhetik meg a helybeliek. Mindezek következményeként 
létrejönnek új munkahelyek, melyek nagymértékben javítják a vidéken élők életminőségét.  
 
Dr. Kollmann Gergely elnöksége alatt működő Kunffy Lajos Közösségépítő Egyesület az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér (IKSZT) kialakítására nyújtott be támogatási kérelmet a Somogytúri Művelődési Ház 
felújítására, eszközbeszerzésre és munkahelyteremtésre. Az IKSZT megvalósítása a 
Somogytúr Község Önkormányzatával, valamint a környék civil szervezeteivel való szoros 
együttműködés keretében jön létre. Az IKSZT létrehozásának, valamint működtetésének 
közvetlen célja, a meglévő szolgáltatások színvonalának emelése, valamint a helyben 
elérhető alapszolgáltatások körének bővítése. Az IKSZT-ben alkalmazottak feladatai többek 
között a tájékoztatás, a következő szolgáltatások biztosításán át az ifjúsági információs pont, 
e-magyarország pont, a lakosság és vállalkozások információhoz jutásának elősegítése, 
közösségfejlesztő folyamatok megteremtése, elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás 
biztosítása, egészségfejlesztési programok szervezése valamint lebonyolítása, és az Állami 
Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont üzemeltetése. 
 

Módosult az NFT GVOP projektek fenntartási ideje 
 
 

A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképességi Operatív Programban (NFT GVOP) 
nyertes projektek fenntartási ideje kedvező változást mutatnak. Ezentúl a 2004-2006. évi 
első NFT GVOP-ban támogatott projekteknél a támogatási döntés meghozatalától számolják 
a projekt fenntartására vállalt 5 éves időszakot – értesülni lehet a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (NFÜ) honlapjáról. 
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Az előző szabályozás az üzembe helyezéstől számította az 5 évet. Tehát az EK rendelet 
rendelkezése következtében valamennyi NFT GVOP támogatási szerződésben meghatározott 
fenntartási időszak kezdő időpontja a támogatási döntés napja. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség álláspontja szerint az NFT GVOP projektek fenntartási 
idejének változása 4.500 uniós nyertes pályázó számára nyújt kedvező feltételeket. Az Uniós 
nyertes pályázók közül azok, akik a GVOP-ban pályáztak közel 147,1 milliárd forintnyi 
támogatással rendelkezhettek. 
 
A MAG Zrt., mint közreműködő szervezet a GVOP lebonyolításában valamennyi nyertes 
pályázó esetében kezdeményezi a - jelen változtatás szerinti - fenntartási időszak lejártát 
követő 60 napon belül a záró beszámolók, jegyzőkönyvek benyújtását. Azon 
kedvezményezettek esetében ahol a fenntartási időtartam 2010. október 25-e előtt már 
lejárt, a MAG Zrt. 2010. október 26.-ától számított 60 napon belül megindítja a projekt 
lezárását.  
 

Lekötötték az EU-s támogatások felét 
 
 

A 2013. év végéig felhasználható 8.000 milliárd forint uniós kalapból 2010 félévéig körülbelül 
4.300 milliárd forint került lekötésre támogatási szerződések keretében. Ugyanakkor a 8.000 
milliárd forintból csak 1.300 milliárd forint került ténylegesen kifizetésre.  
 
Ennek köszönhetően körülbelül 6.700 milliárd forintnyi pályázat lesz folyamatban a 
következő 3 évben, mely összeg egyrészt a nyertes projektek megvalósításából, másrészt 
pedig a jövőben pályázható forrásokból tevődik össze. Ennek elérése érdekében Petykó 
Zoltán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke nyilatkozatában a következőt hangsúlyozta: 
„2011-ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség minél több pályázati kiírást szeretne 
megjelentetni, majd 2013-ig fokozatosan csökkenne a pályázatok száma.”  

 
E hatalmas összeg sikeres 
felhasználásával Magyarország azon 
területein is megerősítheti meglévő 
adottságait, és felszámolhatja azokat az 
akadályokat és visszahúzó-erőket, 
amelyek gátolják fejlődésében, ahol a 
Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv 
szerződései által lekötött támogatások 
kevésbé érezhetőek, tapasztalhatóak. 
 
 

Magyarország területén a Nemzeti Fejlesztési terv (2004-2006) és Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) 
szerződései által lekötött támogatások területi megoszlása.  
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Ha támogatjuk a társadalom megújulását, nőni fog a foglalkoztatottak száma és jelentős 
mértékben csökken a szegénység. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el 
összehangolt állami és uniós fejlesztéseket az Új Magyarország Fejlesztési Terv: a 
gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az 
energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben.   

Több milliárd kohéziós és mezőgazdasági forrás folyt 

el 
 
 

Legtöbb szabálytalanságot 2009-ben a mezőgazdasági kiadások és a kohéziós alapok 
kifizetéseinél fedezett fel az Európai Számvevőszék. Derült ki ez az EU tavalyi 
gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki tájékoztatón. 
 

 A Számvevőszék álláspontja szerint számos hiba jellemzi a tavalyi 
gazdálkodás legtöbb területét. Leginkább a mezőgazdasági kiadások 
és a kohéziós alapok kifizetéseinél van szembetűnő eltérés, mint 
amit az uniós költségvetés és a tényleges helyzetre vonatkozó 
becslések érzékeltetnek.  
 

 „A mezőgazdasági kifizetések esetében romlott a helyzet 2008 óta. A 
legfőbb gond, hogy a ténylegesnél nagyobbnak tüntetik fel a forrásokat 
igénylők a támogatható földterület méretét, így a Bizottságnak 
utólagosan kell visszafizetnie egyes tagállamoknak a támogatások 
jelentős részét. November első hetében majdnem 600 millió euró 
értékben kért vissza már kifizetett uniós forrásokat a testület.” – 
nyilatkozta Vítor Caldeira az Európai számvevőszék elnöke. 
 
A 2009-es uniós költségvetés végrehajtását értékelte a Független 
Gazdasági Ellenőrző Szervezet. Brüsszelben Vítor Caldeira azonban 
megjegyezte, hogy „Mindezek mellett alapvetően évről-évre egyre jobb a helyzet, az EU 
egyre megbízhatóbban gazdálkodik, de még mindig vannak labilis területek.” 
 
A legnagyobb eltérést mutató kiadási területek közül a kohéziós alapokból eredő EU pénzek 
érzékeltetik, azonban még így is rendkívül javult a helyzet a két évvel ezelőtti állapothoz 
viszonyítva. „A tagállamok felelősek ezekért az eltérésekért, hiszen vagy nem tartották be a 
közbeszerzési szabályokat, vagy nem támogatható költségekre igényeltek pénzt. Továbbá 
hagy némi kívánnivalót maga után az irányító- és az ellenőrzési hatóságok munkája is.” – 
vélekedik így a Számvevőszék.  
 
Az Európai Számvevőszék azt javasolta az Európai Bizottságnak e két vitás területen, hogy: 

- a tagállami hatóságok még a mezőgazdasági támogatások igénylése előtt tárják fel az 
esetleges értelmezési különbségeket, 
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- a kohéziós pénzek lehívásánál legyenek tisztában a könyvvizsgálók, hogy mely 
költségeket lehet, illetve nem lehet elszámolni, 

- a tagországokban biztosítsa a felügyeleti rendszerek működésének eredményességét 
- szorgalmazza a mezőgazdasági kiadások és a kohéziós alapokból származó 

elmaradások visszafizetését, ennek elmulasztása esetén akár szankció kiszabásával is 
felléphet a tagállamokkal szemben. 

 
Azonban a kutatás, energia, közlekedés terén megtörtént kifizetésekben is számottevő hibát 
észlelt felfedezni az Európai Számvevőszék. Többször előfordult, hogy az EU a ténylegesnél 
magasabbnak feltüntetett személyi ráfordításokat és közvetett költségeket térített meg. 
Csak részben voltak szabályszerűek a külkapcsolatok fejlesztésével, bővítésével összefüggő 
uniós kiadások; az oktatással, valamint az állampolgársággal összefüggő kifizetéseket is 
lényeges hibák jellemezték. Nem úgy történtek a 2009-es számlazárások, ahogy azt a 
jogszabályok előírják. A versenyképesség előmozdítása érdekében javasolt kifizetéseket 
valamint az innovációs- és az igazgatási kiadásokat elfogadhatónak találta az Európai 
Számvevőszék. 

A kohéziós politika új értelmet nyert 
 
 

Az Európai Parlament regionális politikai bizottságának elnöknője, Danuta Hübner a 
legszegényebb, az átalakulásban lévő régiók és a területi együttműködés fejlődését 
támogató kohéziós politikára számít 2013 után. Ám az egyelőre még kérdéses, hogy mekkora 
összeg áll majd rendelkezésre a felzárkóztatásra az uniós büdzséből 2013 után.  
 
Az Európai Bizottság által közzétett 5. kohéziós jelentése szerint többek 
között olyan változtatásokra van szükség, hogy a kohéziós politikát 2013 
után fokozott mértékben az EU2020-as gazdasági stratégia szolgálatába 
kell majd állítani. A tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk a politika 
hatékonyságának növelését célzó reformokra és eredmény centrikus 
megközelítéssel kell felváltani a jelenlegi politikát. A Bizottság első 
megmozdulásaként a gazdasági stratégia céljait befektetési prioritásokra 
lefordító közös stratégiai keretet fogadna el. Ezen a stratégiai 
megmozduláson alapulna egy fejlesztési és beruházási partnerségi 
megállapodás, mely a tagállamok, a régiók és a Bizottság között jönne létre. E szerződés 
előírná mind a tagállamok mind pedig a régiók számára, hogy az előre megadott menüből a 
számukra a legkézenfekvőbbek kiemelésével csak korlátozott számú prioritásra 
koncentráljanak. 
 
„Számos aggodalmat eloszlat a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban, mégsem mentes 
minden ellentmondástól az az állásfoglalás, amit az Európai Bizottság tett közzé a 
költségvetés időközi felülvizsgálatáról. Ha nem vonjuk be a stratégia megvalósításába a 
kohéziós politikát, akkor egy teljesen új, Brüsszelből irányított, túlcentralizált 
mechanizmust kellene létrehozni, ami költség- és időigényes.” – nyilatkozta Hübner.  
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A kohéziós politika jelentős mértékben hozzájárult a növekedéshez és a jóléthez valamint a 
fejlettségbeli különbségek minimalizálásához az Európai Unióban – állapítja meg a 
jelentésben Brüsszel. A kohéziós politika keretében megvalósuló fejlesztéseket a lehető 
legnagyobb mértékben harmóniába kell hozni az EU2020 gazdasági stratégia céljaival. 
 
Azzal a megállapítással Hübner is egyetértett, hogy valahol éppen az EU2020-as gazdasági 
stratégia ad új értelmet a regionális politikának, folytatva ez utóbbi részére a már 
megkezdett irányváltását a versenyképesség felé. „A kohéziós alapok egy jelentős részének 
innovációs célokra való meg pántlikázása új megvilágosításba helyezte az egész politika 
hasznosságát.” – jelentette ki a képviselő. Azonban még arra is felhívta a figyelmet, hogy az 
új tagállamokban még számos infrastrukturális beruházásokra lesz szükség az elkövetkező 
években. Hübner úgy véli, hogy a regionális politikára jelenleg fordított költségvetési 
kiadások minimum 2013 után is rendelkezésre kell, hogy álljanak. 

Aktuálisan elérhető pályázatok 
 
 

Ösztöndíjak tömkelege, fotópályázatok sokasága, fejlesztési tervek, önképző körök, 
művészeti egységek támogatása, valamint számos vállalkozásfejlesztési, önkormányzati és 
civil szféra által elnyerhető pályázati támogatás kiírása érhető el jelenleg is. A pályázatfigyelő 
weboldalak a hazai társadalmi szervezetek és alapítványok, intézmények, magánszemélyek, 
önkormányzatok és vállalkozások számára nyújtanak segítséget a pályázatok sikeres 
kiválasztásában, megismerésében. Nagyobb volumenű projektek esetén azonban mindig 
kérjünk szakmai segítséget tapasztalt pályázatíróktól. A felnőtt lakosság és cégintézmények 
mellett óvodástól felső iskolásig bárki találhat olyan pályázatot, mely segít kibontakozni egy 
hobbi szinten űzött fényképezést esetleg irodalmi alkotást, vagy megtámogatni egy eddig ki 
nem aknázott lehetőséget a közvetlen környezetében. Ha nem leli a sikert az üzleti vagy a 
magánéletben, hasznosítsa magát és adjon egy sanszot a saját tehetségeinek és tudásának, 
ehhez a teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhány Európai Unió által támogatott pályázati 
kiírást. 
 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatai: 

1) Pályázat címe: A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges 
infrastruktúra fejlesztések támogatása / KMOP-2010-4.2.1/B  
Pályázat érvényessége: 2011.01.17. 

2) Pályázat címe: Belterületi és térségi vízrendezés az LHH kistérségekben / ÉMOP-
2010-3.2.1/C2  
Pályázat érvényessége: 2011.01.14 

3) Pályázat címe: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Kistérségi járó beteg 
szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a 
komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben / DAOP-2010-4.1.1/C, ÉAOP-
2010-4.1.2/D, ÉMOP-2010-4.1.1/C  
Pályázat érvényessége: 2011.01.11 

4) Pályázat címe: Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója / 
ÉMOP-2010-3.2.1/F  
Pályázat érvényessége: 2011.03.31 
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5) Pályázat címe: Kerékpárút-hálózat fejlesztése / KÖZOP-2008-3.2  
Pályázat érvényessége: 2011.12.15 

 
Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázatai: 

1) Pályázat címe: ÚMVP III. tengely keretében: Mikró vállalkozás fejlesztésre, turisztikai 
tevékenységek ösztönzésére, Vidéki örökség megújítására és Falumegújításra igénybe 
vehető támogatások igénylése  
Pályázat érvényessége: 2011.05.31 

2) Pályázat címe: Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
nyújtandó támogatások  
Pályázat érvényessége: 2011.03.31 

3) Pályázat címe: Támogatás borászati gépek beszerzéséhez  
Pályázat érvényessége: 2011.03.31 
 

Nemzeti Civil Alapprogram elnöke:  

Dr. Csizmadia László 
 
 

Dr. Csizmadia László lett a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 
tanácsának elnöke 2010. november 10-től. Dr. Navracsics Tibor 
közigazgatási és igazságügyi miniszter Csizmadia Lászlót kérte fel az 
NCA tanács elnöki posztjának betöltésére. Tette mindezt a Nemzeti 
Civil Alapprogram tanácsának javaslatára. A kinevezéssel 
egyetértett az Országgyűlés Emberi jogi kisebbségi, civil- és 
vallásügyi bizottsága is a november 8-i ülésén. Csizmadia László, 
mint új elnök megbízólevelét a tanács november 10-i ülése után 
vette át. 

 
Csizmadia László a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője. A CÖF fennállása óta az egyik 
legkiemelkedőbb eseménye az volt, amikor a Bajnai kormány alatt 2009. április 5-én 
felhívásukra több tízezer ember tüntetett a főváros Hősök terén az előrehozott 
választásokért. Felolvastak egy kiáltványt, melyben követelték az előre hozott választásokon 
kívül még a magyar föld és otthon védelmét; a közélet tisztaságának helyreállítását valamint 
megtartását; a családok és a gyermeknevelés fokozott megbecsülését; a nemzeti jelképek 
tiszteletben tartását és a közbiztonság megteremtését valamint annak tartós jelenlétét a 
társadalomban. 
 
„Nem számít, hogy ki milyen ideológiát vall, esetleg melyik párthoz kötődik, a civil 
ügyekben a lokálpatriotizmus és a nemzet érdekeinek szolgálata a fő szempont.” – 
nyilatkozta Csizmadia László. 2003. június 23-án fogadta el az Országgyűlés a NCA-ról szóló 
törvényt. E törvény fő célja többek között a civil szervezetek működésének megerősítése, 
megtartása valamint a civil szféra fejlődésének elősegítése különböző pályázati támogatások 
igénybe vételével. Az Alapprogram támogatásainak köszönhetően 2004-2008-ig több mint 
50.000 pályázat részesült közel 33 milliárd forintnyi támogatásban.  
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Vidékfejlesztési Minisztérium: Hatékonyabb 

bormarketing 
 
 

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter kezdeményezte, a 
minisztérium pedig el is fogadta a hatályos bor forgalomba hozatali 
járulékáról szóló rendelet módosítását. A Vidékfejlesztési Minisztérium 
(VM) tájékoztatása szerint erre a hatékonyabb bormarketing érdekében 
volt szükség. 
 

Magyarországon minden forgalomba hozott bor után valamennyi termelő köteles járulékot 
fizetni. Teszik ezt különböző bormarketing célok eléréséért. A kevésbé minőségi boroknál ez 
az összeg literenként 5 forint, minőségi borok esetében pedig 10 forint. Jelen számok 
alakulását nézve jogosnak mondható a termelők elvárása, miszerint a befizetéseiket az állam 
hatékonyan és eredményesen használja fel.  
 
A november 22-től hatályos rendeletmódosítás alapján új szervezeti felépítésű 
Bormarketing Bizottság jön létre. A tárca véleménye szerint e módosításra 
azért van szükség mivel az utóbbi időben jelentős mértékben megtorpant a 
bormarketing programok végrehajtása, valamint egyre súlyosabb méreteket 
öltenek a szakmai szervezetek között kialakult nézeteltérések. A testület eddig 
7 taggal működött, ebből 6 személyt a Magyar Bormarketing Kht., 1-et pedig a 
miniszter választott ki. A változtatások következtében a testület létszáma 7-ről 
13-ra nő, melyből 12 tagot a miniszter nevez ki, a tizenharmadik tag pedig az Agrármarketing 
Centrum (AMC) igazgatója lesz, aki egyben titkári feladatkört is ellát. A jövőben a miniszter a 
tagokat borász- és marketing szakemberek közül delegálja. A tárcavezető jelen döntésével az 
állam fokozott felelősséget vállal magára a források hatékony és eredményes 
felhasználásáért.  
 
Jelen módosítás következtében szükség van a Bormarketing Bizottság valamint az AMC 
együttműködésének változtatására is. Az AMC a döntéshozatalban és a javaslatok 
előkészítésében is szerepet vállal, nemcsak a végrehajtásért felel, így ennek következtében 
hatékonyabbá válhat az együttműködés a két szervezet között – vélekedik így a 
Vidékfejlesztési Minisztérium. 
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A háztáji értékesítés szabályai további enyhülést 

mutatnak 
 
 

A civil szervezetek véleménye szerint még számos probléma érzékelhető a kistermelői 
élelmiszer-előállítás valamint forgalmazás szabályozásában – nyilatkozta ezt az Élő Tiszáért 
Egyesület az Ángyán Józseffel folytatott tárgyalása után.  
 

Ángyán Józseftől a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) parlamenti 
államtitkárától azt az ígéretet kapták, hogy a tárca a jogszabályi környezet 
rövidesen megkezdődő felülvizsgálata során a civil szervezetek javaslatait 
is számba veszi. Az államtitkár leszögezte, hogy „A VM árstratégiájának fő 
célja, hogy javítson a hazai kis- és közép gazdaságok, vállalkozások 
helyzetén.” Az intézkedésekkel szoros kapcsolatban van a kistermelői 
termék-előállítás és - értékesítés jogszabályi hátterének megváltoztatása. 
Ez elősegítheti a termékek piacra való jutását, ám e munka más tárcákhoz 
tartozó jogszabályok módosítását követelheti. 

 
Szabadkai Andrea a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökségi tagjának közleménye 
szerint „Szűkült a kistermelői értékesítés határa az állati és a feldolgozott termékek 
esetében a kistermelői rendelet nyári módosításának hatására.” A kezdeményezéshez 
kapcsolódó magánszemélyek, valamint a civilek kérik a kormányt, hogy legalább a közvetlen 
értékesítés számára tegyék lehetővé a korábbi értékesítési lehetőségek visszaállítását. Mind 
amellett, hogy a szesz párlat előállítás szabályai változásokon mentek keresztül, a falusi 
vendéglátó csak abban az esetben adhat az általa készített italából vendégei számára, ha 
hivatalosan üzlettel rendelkezik, ha a teljes jövedéki adót maradéktalanul megfizette, 
valamint ha maximum 2 literes zárjeggyel ellátott palackból kínálná pálinkáját. Ezek mellett 
Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség képviselőjének véleménye 
szerint „Az üzlet létesítésével kapcsolatos kötelezettségek és költségek életszerűtlenek a 
falusi vendéglátásban.” Hiába nyitott a kistermelői rendelet arra, hogy a termékeik 
bekerüljenek a boltok polcaira a jelenlegi kereskedelmi jogszabályok sora ezt nem engedi. 
Többek között például a minőség megőrzési idő engedélyeztetése vagy a jelölésre vonatkozó 
szabályok szigora miatt. 

Tájékoztató - Somogy megye munkaerő-piaci 

helyzetének alakulásáról - 2010. október 
 
 

A 2010. október havi zárónapon a Somogy megyei munkaügyi kirendeltségek összesen 
24 322 álláskeresőt tartottak nyilván, ami kismértékű (258 fős, 1,1%-os) létszámgyarapodást 
jelentett az egy hónappal korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor tárgyhónapban a 2009. 
októberi létszámnál 1795 fővel (6,9%-kal) kevesebben szerepeltek a regisztrációban.  
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A nyilvántartott álláskeresők főbb adatai 

Megnevezés 

2010. 
Változás az előző 
hónaphoz képest 

Változás az előző év azonos 
időszakához képest 

október főben %-ban főben %-ban 

Nyilvántartott álláskereső 24 322 258 1,1 –1 795 –6,9 

Nyilvántartott álláskeresők aránya 
(%)* 

17,8   0,2   –1,5 

Pályakezdő 2 365 –75 –3,1 –108 –4,4 

Férfi 12 400 44 0,4 –1 309 –9,5 

Nő 11 922 214 1,8 –486 –3,9 

25 éves és fiatalabb 4 267 31 0,7  –472 –10,0 

50 év feletti 5 054 67 1,3 67 1,3 

Legfeljebb általános iskolát végzett 10 884 80 0,7 –609 –5,3 

Szakmunkás végzettségű 7 454 89 1,2 –1 034 –12,2 

Középiskolai érettségivel rendelkező 5 087 121 2,4 –157 –3,0 

Diplomás 897 –32 –3,4 6 0,7 

Nyilvántartásba belépő 2 847 –257 –8,3 –215 –7,0 

Nyilvántartásba első alkalommal 
belépő 

216 –61 –22,0 –55 –20,3 

Tartósan nyilvántartott 
álláskereső** 

8 870 48 0,5 281 3,3 

Tartósan nyilvántartottak aránya 
(%)*** 

36,5   –0,2   3,6 

* A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő. 
** Legalább egy éve megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában. 

*** Az összes nyilvántartott álláskereső számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendő. 

 
Országos szinten az álláskeresők száma az előző havihoz képest 0,5%-kal emelkedett, míg a 
2009. októberitől 4,2%-kal maradt el. Tárgyhónapban a nyilvántartott álláskeresők Somogy 
megyében a gazdaságilag aktív népesség 17,8%-át tették ki, ami az országos adatnál 5,3 
százalékponttal magasabb értéket jelentett. 2010 októberében az országban négy megyében 
volt magasabb az álláskeresők aránya. A nyilvántartott állástalanok között tárgyhónapban is 
a férfiak szerepeltek kismértékű többségben (51%). A 2010. szeptemberi adathoz képest a 
férfiak száma 0,4%-kal 12 400-ra, míg a nőké 1,8%-kal 11 922-re emelkedett. Az előző évi 
létszámokhoz viszonyítva pedig mindkét nemhez tartozók száma csökkenést mutatott, amely 
a férfiakat érintette nagyobb (9,5%-os) mértékben, a nők táborának mérséklődése 3,9%-os 
volt. 
 
Az elhelyezkedési esélyek szempontjából a legfontosabb tényezőnek a legmagasabb iskolai 
végzettség minősül. Emiatt a Somogyban regisztráltak összetétele kedvezőtlennek 
tekinthető, hiszen közöttük legmagasabb arányban legfeljebb általános iskolát végzettek 
szerepelnek, tárgyhónapban 44,8%-ot tettek ki a teljes állományon belül. A regisztráltak 
között 30,6%-os arányban szerepeltek a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők, 20,9%-os 
volt a középiskolai érettségivel elhelyezkedni szándékozók hányada, a diplomások pedig 
3,7%-ot képeztek a nyilvántartottakon belül. Az előző hónaphoz képest mindössze a 
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diplomások száma mérséklődött, míg az előző év azonos időszakához viszonyítva csak a 
felsőfokú végzettségű álláskeresők számában következett be növekedés.  
 
A tárgyhónapban nyilvántartott álláskeresők 13,9%-a (3392 fő) járadék típusú, 9,7%-a (2354 
fő) pedig segély típusú munkaügyi ellátásban részesült. A regisztrációban lévő ügyfelek 
38,4%-ának (9338 főnek) rendelkezésre állási támogatást, míg 0,3%-uknak (77 főnek) 
rendszeres szociális segélyt folyósítottak a helyi önkormányzatok. A nyilvántartottak 37,7%-a 
(9161 fő) sem a munkaügyi központtól, sem az önkormányzattól nem kapott rendszeres 
ellátást. A tartósan, legalább egy éve folyamatosan a nyilvántartásban lévő álláskeresők 
tábora 8870 főből állt, ami a 2010. szeptemberit 48 fővel, 0,5%-kal haladta meg, az előző év 
azonos időszakinál pedig 281 fővel, 3,3%-kal magasabb létszámot jelentett. A 
regisztráltakhoz viszonyított arányuk 36,5%-ot tett ki, 3,6 százalékponttal többet, mint egy 
évvel korábban.  
 
A nyilvántartásban szereplő álláskeresők között 2365-en voltak a pályakezdők, számuk az 
előző havinál 75-tel (3,1%-kal), a 2009. októberinél pedig 108-cal (4,4%-kal) alacsonyabb 
volt. A pályakezdők teljes regisztrált állományon belüli aránya 9,7%-ra csökkent, ami 0,2 
százalékponttal magasabb volt az előző év azonos időszaki hányaduknál. Iskolai végzettség 
szerinti összetételüket tekintve 40,4%-uk (956 fő) legfeljebb az általános iskola 8 osztályát 
járta ki, 17,8%-os volt a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők hányada (420 fő), míg a 
középiskolai érettségivel munkát keresők 35,5%-os, a diplomások pedig 6,3%-os arányt 
tettek ki az összlétszámon belül (előbbiek 839-en, utóbbiak 150-en voltak).  
  
 

A Somogy megyei munkaügyi körzeteket tekintve a nyilvántartott álláskeresők száma az 
előző havi adatokhoz viszonyítva a barcsi, a kaposvári, a nagyatádi és a csurgói térségekben 
mérséklődött, míg a többi négyben emelkedett, amely a siófoki körzetben volt a legnagyobb 
mértékű (14,2%-os). A 2009. októberi adatokhoz képest valamennyi somogyi kirendeltségen 
apadt az álláskeresők száma: a legkevésbé (1,3%-kal) a siófoki térségben, míg a csurgói 
körzetben 13,1%-os mérséklődés következett be. Az álláskeresők átlagos megyei aránya 
mögött markáns területi különbségek húzódnak meg: míg a legkedvezőbb helyzetű siófoki 
körzetben 12,5%-os volt a mutató értéke, addig a barcsi és a csurgói térségekben minden 
negyedik gazdaságilag aktív személy álláskereső volt, de a tabi és a nagyatádi körzetben is 
elérte, illetve meghaladta a 20%-ot a nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív 
népességhez viszonyított aránya.  
 
A 2010. szeptemberi és októberi zárónap között 721 főre vonatkozó munkaerőigényt 
jelentettek be a nyolc Somogy megyei kirendeltségen, amely közel egytizedével haladta meg 
egy hónappal korábbit, ugyanakkor az előző év azonos időszaki létszámigénytől is 26,5%-kal 
magasabb volt. Az új állásajánlatok közül 515-höz kapcsolódott támogatási igény, míg az 
elsődleges munkaerőpiacon, támogatás nélkül 206 új állás volt betölthető, melyből 8 
esetében külföldieket terveztek foglalkoztatni. A tárgyhavi zárónapon 282 betöltetlen 
álláshely szerepelt a nyilvántartásban. 
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A nyilvántartott álláskeresők számának és arányának alakulása kirendeltségenként 
 

Kirendeltség 

2010. 

Változás az 
előző 

hónaphoz 
képest 

Változás az 
előző év azonos 

időszakához 
képest 

A 
nyilvántartott 
álláskeresők 
aránya* (%) 

október főben %-ban főben %-ban 2010. október 

Barcs 2 600 –37 –1,4 –274 –9,5 24,8 

Kaposvár 8 394 –124 –1,5 –327 –3,7 16,2 

Marcali 2 707 69 2,6 –310 –10,3 18,5 

Nagyatád 2 554 –93 –3,5  –263 –9,3 21,9 

Siófok 2 614 326 14,2 –35 –1,3 12,5 

Balatonboglár 2 327 132 6 –173 –6,9 17,4 

Csurgó 1 812 –45 –2,4 –272 –13,1 24,8 

Tab 1 314 30 2,3 –141 –9,7 20 

Összesen 24 322 258 1,1 –1 795 –6,9 17,8 

*A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. 
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Hirdetések 
 

Amennyiben Ön is szeretné megjelentetni hirdetését kiadványunkban, kérjük, keresse 
Egyesületünk munkatársait az egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu címen. (Tárgy: Hirdetés) 
 
 
 

Camtek 323 sötétszürke TETŐBOX kölcsönözhető! 
 

 Kölcsönzési díj: nettó 800 Ft/nap 
 Kaució: 15 000 Ft/alkalom 
 Minimum napok száma: 4 nap 
 
 Műszaki adatok: 
 Hosszúság: 131 cm 
 Szélesség: 78 cm 
 Magasság:38 cm 
 Önsúly: 15 kg 
 Terhelhetőség: 50 kg 
 
 Átvétel: Kaposvár 
 Telefon: 06-20/468-2224 
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SSoommooggyy  mmeeggyyee  tteerrüülleettéénn  

ffűűnnyyíírráássii,,  ffaavváággáássii,,  kkeerrttrreennddeezzééssii  ffeellaaddaattookkaatt  

ééss  kkéézzii  ffööllddmmuunnkkáákkaatt  vváállllaall!!  

77552244  KKiisskkoorrppáádd,,  PPeettőőffii  SS..  uu..  1100..  

++3366--2200//994433--99448822  
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Cím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 19. Postacím: 8700 Marcali, Pf. 126 
Telefon: 06 85/510-432 Fax: 06 85/510-433 E-mail: barath52@t-online.hu 

KÖNYVVIZSGÁLAT 
- törvényi kötelezettségen alapuló 
folyamatos könyvvizsgálat 
- egyéb speciális könyvvizsgálat (átalakulás, 
apport tanúsítás, átvilágítás, EU-s projektek 
könyvvizsgálata) 
 
ELEKTRONIKUS BEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE ÉS 
ELKÜLDÉSE 
- a könyveléshez kapcsolódó valamennyi 
bevallás elkészítése (ÁFA, járulékok, 
társasági adó, stb.) és az interneten való 
elküldése 
 
SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS 
- teljes körű könyvelés (egyszeres és kettős 
könyvvitel) 
- teljes körű bérszámfejtés, munkaügyi 

feladatok ellátása 
- kötelező szabályzatok elkészítése 
- éves és évközi beszámolók elkészítése 
 
ADÓTANÁCSADÁS 
- A vállalkozással kapcsolatos teljes körű 
adó-, valamint a gazdálkodást 
érintő tanácsadást biztosítunk a megfelelő 
döntések meghozatalának alátámasztására. 
- adóhatóság előtti képviselet 
- magánszemélyek részére SZJA bevallások 
elkészítése  
 
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
- cégalapítással kapcsolatos tanácsadás, 
- pályázati tanácsadás, pályázatírás, pályázat 
figyelés 
 

mailto:barath52@t-online.hu
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MMeecchhaanniikkaa  OOmmeeggaa  KKfftt..  
A Mechanika Omega Kft. sok éves gyakorlattal és referenciákkal 

rendelkező munkatársai a hazai és uniós támogatások igénybevétele 

érdekében állami, gazdasági (mikro-, kis-, és középvállalkozások), civil és a 

lakossági szféra számára pályázatírást és projektmenedzselést vállalnak. 

Teljes körű szolgáltatások széles választéka: 

- Pályázati kiírások monitorozása 
- Pályázatok összeállítása az igények teljes körű felmérésétől a benyújtásig 
- Az esetleges hiánypótlások ügyintézése 
- Támogatási szerződések megkötése 
- Projektmenedzselés 

 
7400 Kaposvár Tókaji u. 15.  

+36-30/828-4572 
mechanikaomega@gmail.com 

 
 

 
 

 

 Egyedi igényekre szabott espresso (frissen darálós) 

kávéautomaták ingyenes kihelyezése Somogy 

megye egész területén, széles italválasztékkal. 

Telefon: +36-20/585-0560 
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