„OMÉK Mezőgazdasági Gépesítési Díj”
2015. évi pályázati kiírás
A pályázat célja: A folyamatos és magas színvonalú kutató-fejlesztő tevékenység
elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar agrárgazdaság megfeleljen a jövő
kihívásainak, igazodjon a nemzetközi törekvésekhez és versenyképessége
javuljon.
Az OMÉK kiállítói számára kiemelt jelentőségű azon magyar agrárkutatásban érintett
intézmények díjazása, amelyek innovatív magyar terméket vagy szolgáltatást
nyújtanak vagy olyan technológiai fejlesztést dolgoztak ki, amellyel a termelés
gazdaságosabb, hatékonyabb vagy jobb minőségű terméket hoz létre.
1. A pályázat szakmai szempontjai
o A pályázó bemutatkozása (szakterület, piaci pozíció, K+F partnerei,
elérhetőség).
o Az utóbbi 5 évben kifejlesztett termék/technológia leírása (újdonságtartalom,
eredetiség, hozzáadott érték, szabadalom, minősítés megjelölése, ha van, stb.).
o A termék/szolgáltatás/rendszer/technológia eladásából származó gazdasági
haszon
o A termék/szolgáltatás/rendszer/technológia felhasználói köre és módja.
o Referenciák, (a termék/szolgáltatás/rendszer/technológia külföldi elismertsége).
2. A pályázók köre:
A 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK)
kiállítóként részt vevő
- Magyarországon bejegyzett társaság,
- Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, őstermelő családi gazdaság,
- magyar költségvetési szerv, amely agrár-élelmiszer ipari területen végez
fejlesztő tevékenységet.
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 Mezőgazdasági Gépesítési Díjat nyert termékeken a
díjazás ténye és az OMÉK logó a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum
vezérigazgatósága által meghirdetett szabály szerint feltüntethető.
A pályázatokkal 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

