„OMÉK Állattenyésztési Díj”
2015. évi pályázati kiírás
A pályázat célja: Az állattenyésztési ágazatokhoz kapcsolódó mezőgazdasági, ipari
tevékenységet folytató cégek, egyes állatfajták fenntartásért felelős tenyésztő
szervezetek (egyesületek, szövetségek), vagy azok tagjainak, valamint azok
érdekképviseletét ellátó szervezeteinek innovációs, illetve fejlesztési
törekvéseinek, továbbá a piacon elért eredményeinek elismerése.
1. A pályázat szakmai szempontjai
o A pályázó bemutatkozása (név, elérhetőségek, szakterület, tevékenységi kör,
piaci pozíció, K+F partnerek).
o Az utóbbi 5 évben kifejlesztett termék, szolgáltatás, rendszer (pl.
adatnyilvántartási,
törzskönyvezési,
tenyészértékbecslési,
teljesítményvizsgálati, minőségbiztosítási, nyomonkövetési rendszer) vagy
technológia leírása (újdonságtartalom, eredetiség/egyediség, hozzáadott érték,
szabadalom, védjegy minősítés megjelölése).
o A
termék/szolgáltatás/rendszer/technológia
alkalmazásából
származó
gazdasági, társadalmi haszon.
o A termék/szolgáltatás/rendszer/technológia felhasználói köre és a felhasználás
módja.
o Referenciák (a termék/szolgáltatás/rendszer/technológia hazai és külföldi
ismertsége, elismertsége, támogatói ajánlások).
2. A pályázók köre
A 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK)
kiállítóként részt vevő
- Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági, ipari tevékenységet folytató
cég, egyéni vállalkozó, családi gazdaság,
- Magyarországon államilag elismert fajtafenntartásért felelős tenyésztő
szervezet (egyesület, szövetség), vagy azok tagja, valamint azok
érdekképviseletét ellátó szervezet.
3. A pályázat formai követelményei és feltételei:
o A pályázat terjedelme nem haladhatja meg a 15 oldalt (A4, Times New Roman
13).
o A pályázatot jelen pályázati kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlapon”,
elektronikus úton „pdf” formátumban és nyomtatott formában az érkeztetésnek
megfelelő helyen kell benyújtani.
o A pályázó az adott termékkel/szolgáltatással/rendszerrel/technológiával az
„OMÉK Díj” pályázataiban csak egy kategóriában pályázhat. A pályázatokat
elbíráló bizottság a benyújtott pályázattal kapcsolatban fenntartja a jogot az
egyes díjazási kategóriák közötti átsorolásra.
o A pályázaton való részvétel térítésmentes.

4. Pályázat érkeztetése:
Pályázat beérkezésének ideje: 2015. július 20.
Pályázat benyújtásának helye:
1. nyomtatott formátumban:
Földművelésügyi Minisztérium
Mezőgazdasági Főosztály (titkársága)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
2. elektronikus úton:
MezogazdasagiFO@fm.gov.hu
5. A díjak átadása
A díj átadására valamennyi OMÉK díj átadásával egyidejűleg, ünnepélyes keretek
között kerül sor. Az OMÉK Állattenyésztési Díjat nyert termékeken a díjazás ténye és
az OMÉK logó a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum vezérigazgatósága
által meghirdetett szabály szerint feltüntethető.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető:
Földművelésügyi Minisztérium,
Mezőgazdasági Főosztály
06(1)79 532 089
MezogazdasagiFO@fm.gov.hu

Melléklet: PÁLYÁZATI ADATLAP az „Agrárfejlesztési Díj”, „Állattenyésztési Díj”,
„Kertészeti Díj”, „Mezőgazdasági Gépesítési Díj” és „Növénytermesztési Díj” 2015.
évi pályázati kiírásához

