LXVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2017. október 17.

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

TARTALOM
10. Szám

Tárgy

Oldal

Közlemény
Pályázati felhívás „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT)
(2017) elnyerésére ----------------------------------------------------------------------

534

10. szám

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ

534

Közlemények
Pályázati felhívás
„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) (2017) elnyerésére
A földművelésügyi miniszter, mint a Kormány agrárpolitikáért felelős tagja pályázatot hirdet a
„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) (2017) elnyerésére.
A pályázat a földművelésügyi miniszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos minisztériumi feladatokról
szóló 9/2015. (V. 29.) FM utasítása alapján került kiírásra a Földművelésügyi Minisztérium (a
továbbiakban: FM) által.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
földművelésügyi miniszter
1.

A pályázat célja

A földművelésügyi miniszter az Eredetvédelmi Program keretén belül 2017-ben is kiírja a
„Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) Pályázatot. A „Közösségi Díj a Hagyományos
Termékekért” (KDHT) 2017 pályázat célja a hagyományos és tájjellegű termékek eredetvédelme
érdekében kimagasló tevékenységet folytató közösségek elismerése és példaképül állítása. A pályázat
kiírása elősegíti az Eredetvédelmi Program megvalósítását. Az önkormányzatok, önkormányzati
társulások, civil szervezetek részére kitűzött díjpályázattal is ösztönözni kívánjuk azon kormányzati
célkitűzés megvalósítását, hogy az agrárgazdaság területén a termelők egyre több terméket jelentsenek be
uniós eredetmegjelölés, illetve földrajzi jelzés oltalom iránt.
A mezőgazdaság tradicionálisan jelentős, gazdasági súlyát messze meghaladó szerepet tölt be
hazánkban, ezért fontos, hogy Magyarország kiemelten kezelje a hagyományos és tájjellegű
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek termelését, forgalmazását és annak megismertetését mind a
hazai, mind az európai uniós piacon. E cél megvalósítása érdekében a díjnyertes pályázó jogosulttá válik
arra, hogy kiállításokon, szakmai rendezvényeken és különböző marketinganyagokon bemutassa a díját,
hozzájárulva ezzel a hagyományos és tájjellegű termékek népszerűsítéséhez.
A díj odaítélése pályázati rendszerben történik. A díjat évente egy alkalommal a Terra Madre, a
Hagyományos Terméket Előállító Közösségek Világnapja alkalmából a földművelésügyi miniszter adja
át.
2.

A felhívottak köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a hagyományos és tájjellegű termékek érdekében kiemelkedő,
példaértékű eredményt felmutató települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások,
valamint civil szervezetek, amelyek olyan politikát alakítanak ki, illetve olyan programokat és projekteket
valósítanak meg, melyek hozzájárulnak a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek és mezőgazdasági
termékek előállításához, forgalmazásához, népszerűsítéséhez.
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A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei
A pályázatnak kötelező jelleggel tartalmazni kell a következőket:

hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap.
A pályázat nem kötelezően tartalmazhatja a következő mellékleteket:
szöveges és képes összefoglaló a hagyományos és tájjellegű termékek érdekében tett
erőfeszítésekről;
diavetítés vagy videó-bemutató (legfeljebb 5 perc);
a hagyomány tevékenység népszerűsítése érdekében készült, illetve megjelent kiadványok,
híradások, írásos vélemények,
szakmai ajánlás a pályázathoz.
Kérem a mellékletek listáját a pályázathoz csatolni szíveskedjen!
A kitöltött pályázati űrlapot nyomtatott formában (2 példányban) papír alapon, valamint
elektronikusan, PDF formátumban is be kell nyújtani a kozossegidij@fm.gov.hu elektronikus levélcímre.
A pályázatok beadásának határideje (postabélyegző kelte): 2017. október 27.
A pályázati anyagokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljutatni:
Földművelésügyi Minisztérium, Eredetvédelmi Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
A borítékra kérjük ráírni: Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért (KDHT) pályázat (2017).
A Közösségi Díj a Hagyományos Termékért Bizottság csak az előírt feltételeknek megfelelő,
határidőre hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.
A pályázat benyújtásával a pályázók elfogadják, hogy a Földművelésügyi Minisztérium a
pályázatok tartalmát a pályázókra történő hivatkozással, külön engedély nélkül, ingyenesen, területi és
időbeli korlátozás nélkül, minden ismert felhasználási módra kiterjedően felhasználhatja a hagyományos
és tájjellegű termékek népszerűsítését célzó kommunikációs anyagokon vagy egyéb publikációkban,
tanulmányokban, elektronikus kiadványokban, honlapokon, rendezvényeken, kiállításokon. A
Földművelésügyi Minisztérium részére biztosított ezen felhasználási jog kiterjed a pályázat tartalmának
harmadik személy részére további felhasználás céljából történő átadására, annak kép- és hangfelvételen
történő rögzítésére, továbbá annak számítógéppel vagy elektronikus adathordozón történő másolására,
annak korlátlan terjesztésére, kiállítására, nyilvános előadására, nyilvánosság számára történő korlátlan
hozzáférhetővé tételére, valamint annak átdolgozására.
4. A pályázatok elbírálása
4.1. A pályázatok elbírálásának menete és módja
A beérkezett pályázatokat a földművelésügyi miniszter által felkért tagokból álló szakmai
Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el. A Bizottság
állandó tagja az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület (EOQ
MNB) által delegált tag. A Bizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik. A Bizottság minden
pályázatról szöveges szakmai értékelést is ad. Az értékelést követően a Földművelésügyi Minisztérium
eredetvédelemért felelős szervezeti egysége javaslatot tesz a földművelésügyi miniszternek a díj
odaítélésre.
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A pályázatok elbírálásnak szakmai szempontjai
A díj elnyeréséhez a következő feltételeknek kell a pályázatnak megfelelnie:

1.
kiemelkedő közösségi marketingtevékenység folytatása a hagyományos és tájjellegű termékek
piacra jutásának elősegítésére;
2.
iparjogvédelmi oltalmi formák használata a hagyományos és tájjellegű termékek védelme
érdekében;
3.
a szakma hagyományainak, ipartörténeti emlékeinek ápolása;
4.
szakmai ismeretek átadása a fiatal generáció számára;
5.
hagyományos termékekre alapozott helyi gazdaságfejlesztési stratégia, koncepció kidolgozása és
megvalósítása, jó példák bemutatása a sokoldalú és fenntartható vidékfejlesztés területén.
Előnyt élveznek azon pályázók, amelyek olyan hagyományos és tájjellegű élelmiszerek és
mezőgazdásági termékek előállításában, forgalmazásában vagy népszerűsítésben vállalnak szerepet,
amelyek földrajzi árujelző oltalom, illetve védjegyoltalom alatt állnak, továbbá amelyek esetében az uniós
oltalom iránti eljárás folyamatban van.
5.

A pályázaton sikeresen résztvevőknek járó elismerések

A pályázók közül a legjobb eredményt elérő pályázó részesül díjazásban. A győztes pályázó
emlékplakettet, valamint elismerést igazoló okiratot kap.
Az emlékplakett bronzból készült, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Az emlékplakett
egyik oldalán kör alakban a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” felirat és egy stilizált
hagyományos szikvizes üvegpalack, a másik oldalán a „Terra Madre, a Hagyományos Terméket Előállító
Közösségek Világnapja” felirat és a díj átadásának éve látható.
Az emlékplakett a díj odaítélésének tényét igazolja, amelyet a díjazott a székhelyén lévő épületen,
vagy egyéb arra alkalmas helyen, jól látható módon elhelyezhet.
A Misztérium a díjazottak listáját és a díjazott indoklással ellátott méltatását honlapján évente
közzéteszi. A díjazott honlapján, kiadványaiban és egyéb promóciós célt szolgáló felületeken a díj
elnyerését feltüntetheti.
A Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért díjat a földművelésügyi miniszter (akadályozatása
esetén megbízottja) az évente megrendezésre kerülő Terra Madre, a Hagyományos Terméket Előállító
Közösségek Világnapja alkalmából szervezett nyilvános ünnepség keretében adja át. Ennek időpontjáról
az elismerésben részesülő pályázó külön értesítést kap.
6.

Hasznos információk

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi
Főosztályán az alábbi elérhetőségeken lehet:
telefon: + 36 (1) 795-1705
e-mail: kozossegidij@fm.gov.hu
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A Földművelésügyi Értesítőt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Földművelésügyi Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Szinay Attila
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth Lajos tér 11.
A Földművelésügyi Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/ honlapon érhető el.
Felelős kiadó: Dr. Szinay Attila
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