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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Az Év Tanyája 2017” díj elnyerésére
A pályázat célja
Magas szintű, minisztériumi elismerés annak a tanyagazdának, aki azáltal, hogy a természeti
környezettel összhangban, tájba és az adott térség gazdasági és társadalmi szövetébe
megfelelően illeszkedő tanyát hozott létre, jó mintául szolgálhat mások számára.
A pályázat során figyelembe vett tanya fogalma:
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25.
bekezdésének megfelelően:
tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet,
amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen
épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban
tanyaként szerepel.
Pályázók köre
- Tanyai lakosok
A pályázatok elbírálása során figyelembe vett szempontok:
- tanya jelleg megléte; kerítéssel körülvett lakóépület, gazdasági épületek, ehhez
közvetlenül csatlakozó kert, esetleg szántó, legelő, erdő, szőlő, gyümölcsös, tanyató
- tájjelleg, az adott térségre jellemző népi építészeti jegyek megléte; a tájhoz és a
helyi hagyományokhoz való alkalmazkodás megjelenése az épületeken, a tanya
egészén és a gazdálkodásban
- környezetkímélő, 0 hulladék típusú, körforgásos gazdaság, generációkon keresztül
folytatódó tapasztalati és elméleti tudásának átörökítése és megjelenése a
gazdálkodásban és az életmódban
- más tanyákon is alkalmazható fenntarthatóságra törekvő, megújuló energiákat,
esővíz hasznosítást alkalmazó, innovatív, egyedi gazdálkodási, energia és
vízgazdálkodási, alkalmazkodási megoldások megléte
- érdeklődőket fogadó nyitott porta, nyitott gazdaság
- őshonos és tájjellegű állat és növényfajták jelenléte a gazdaságban, generációkon
keresztül őrzött és továbbadott tájfajták
- a tanyagazdaság komplexitása
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A pályázaton elnyerhető díjkategória
1. „Az Év Tanyája” díj,
A díjat a legtöbb bírálati szempontnak megfelelő tanya nyeri el.
2. Közönségdíj
A beküldött fotók alapján az előzetesen meghirdetett weboldalon, Facebook oldalakon
legtöbb szavazatot kapó tanya nyeri el.
Pályázati adatlap tartalma és formai követelményei:
- A pályázó neve, címe, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):
- A4-es oldal, normál margó (2,5cm), Times New Roman betűtípus, 13-as betűméret,
terjedelem legfeljebb 2 oldal + színes digitális fényképek (legalább 300 dpi, 2 Mb
méretű képek)
A pályázat során benyújtandó dokumentumok:
- a tanyának a pályázat elbírálása során figyelembe vett szempontok alapján történő
bemutatása (legfeljebb 2 oldal, pl. hány generáció óta van a család birtokában a
tanya, az épületek történetéről, a gazdaság bemutatásáról, a gazdaságban uralkodó
szemléletről)
- a tanyát bemutató színes digitális fényképek. A lakóépületről minimum 4, maximum
20 külső, illetve belső képet kérünk
- 1. nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati dokumentáció arra
felhasználható részeinek kiadványokban, illetve írott sajtóban történő
megjelenítéséhez
- 2. nyilatkozat arról, hogy a pályázó díj elnyerése esetén részt vesz a Földművelésügyi
Minisztérium tanyasi élet népszerűsítését segítő programjában (pl. interjúk, média
megjelenések, szaklapokban, kiadványban történő megjelenés)
A pályázat beérkezésének határideje:
- 2017. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának címe:
- Nyomtatott formátumban:
Földművelésügyi Minisztérium
Agrárfejlesztési és Vidékstratégiai Főosztály (titkárság)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
- Elektronikus formában:
azevtanyaja@fm.gov.hu
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A pályázatok értékelése
„Az Év Tanyája 2017” díj (kivétel a közönség díj esetében) nyertesének kiválasztása a
pályázatban felsorolt szempontok figyelembevételével, a Díj értékelésére megbízott bíráló
bizottsági ülés, illetve személyes tanyabejárás keretében történik augusztus-szeptember
hónapokban. A végső döntést a bíráló bizottság javaslata alapján a Földművelésügyi
Miniszter hozza meg.
A közönségdíj esetén a díj odaítélését a közönség által az adott weboldalakon leadott
szavazatok száma határozza meg.
A Díj átadása
A Díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor 2017 novemberében a Földművelésügyi
Minisztériumban.
A pályázatokkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségen kérhető:
Földművelésügyi Minisztérium
Agrárfejlesztési és Vidékstratégiai Főosztály
azevtanyaja@fm.gov.hu
Budapest, 2017. július 31.
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