„OMÉK Táj – Érték – Együttműködési Díj”
Pályázati felhívás
A 2015 szeptemberében 77. alkalommal megrendezett Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) keretében, ismét OMÉK díjak átadására kerül sor, több
kategóriában.
Jelen felhívás az OMÉK Táj – Érték – Együttműködési Díj odaítélésével kapcsolatos pályázati
feltételeket tartalmazza.
A pályázat célja:
A pályázat keretein belül olyan természetes személy(ek), közösség(ek) és szervezet(ek) elismerése
a cél, amelyek a 2013-ban megrendezett 76. OMÉK óta eltelt időszak alatt a táj és a közösség
értékeinek megóvásához, a tájhoz való kötődés megteremtéséhez, annak fejlődéséhez, vagy a helyi
társadalom értékmegőrző törekvéseihez kapcsolódik példa értékű közösségi szemléletű
programot valósítottak meg, illetve ilyen – már megvalósult – kezdeményezést indítottak el
hazánk valamely vidéki térségében.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Jelen felhívás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő, valamely magyarországi településen
(kivéve: a főváros, Budapest) székhellyel illetve lakcímmel rendelkező szervezetek és természetes
személyek nyújthatnak be pályázatot.
- civil szervezetek, közalapítványok,
- egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények,
- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő
intézmények,
- egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdaságok,
- non-profit gazdaság társaságok,
- szövetkezetek;
- természetes személyek
Pályázatot nyújthatnak be továbbá olyan nem formális közösségek is, amelyek programjaikat,
kezdeményezéseiket a fővároson, Budapesten kívül valósítják meg.
A pályázat benyújtásának további feltételei:
A díj elnyerésére olyan szervezetek, nem formális közösségek, vagy természetes személyek
nyújthatnak be pályázatot, amelyek a 2013. január 1. és 2015. május 15. közötti időszakban a helyi
közösség szempontjából kiemelkedő, a táj –és a közösség értékeinek feltárásához, megóvásához,
fenntartható hasznosításához kapcsolódó fejlesztést, programot vagy kezdeményezést valósítottak
meg, illetve ilyen – már megvalósult – kezdeményezést indítottak el akár önerőből, akár külső
támogató erőforrás igénybe vételével.
A pályázaton való részvétel térítésmentes.
A pályázat benyújtásának időszaka:
2015. június 1. – 2015. június 30. 23:59
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtására kizárólag a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet által üzemeltetett http://www.nakvi.hu/app/omek/index_main1.php weboldalon
található magyar nyelvű űrlap elektronikus kitöltésével nyílik lehetőség.

A pályázati adatlap tartalma:
1. A pályázó neve, címe, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail)
2. A pályázó szervezet bemutatása (max. 4000 karakter)
3. A kezdeményezés, projekt, program bemutatása (max. 3000 karakter)
A pályázatok értékelése:
Az OMÉK Táj – Érték – Együttműködési Díj nyertesét a Földművelésügyi Minisztérium által
összehívott Bíráló Bizottság választja ki, az alábbi szakmai szempontok figyelembevételével.
A pályázatok értékelésének szempontrendszere:
A projekt, program, kezdeményezés…
- társadalmi szempontból fenntartható,
- közösségi szemléletű,
- valós értékmegőrzési funkció jól kimutatható (közvetlen vagy közvetett) hatás.
- innovatív, szemléletformáló jellegű
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
A projekt, program, kezdeményezés…
- több szereplő együttműködésében valósult meg
- elősegíti a közösségen belüli együttműködést, a közösségi kohézió fejlődését
- elősegíti a helyi társadalom értékmegőrző képességének aktiválását, ezáltal a táji –és
közösségi értékek gondozását;
- fejlesztés esetén megújuló energia került hasznosításra,
- erősíti a szülőföldhöz való kötődést,
- fejleszti az ökotudodatos szemléletet
- elősegíti a fiatalok helyben tartását, vagy letelepedését,
- példaértékű kezdeményezés, esetleg „mintaprogram”, amely alapján a sikeres projekt máshol
is megvalósítható.
A pályázó részt vesz…
- helyi-, táji-, vagy megyei értéktár kialakításában,
- táji –és közösségi értékek feltárására, bemutatására irányuló kezdeményezésben, programban,
- hungarikum pályázat megvalósításában,
- tanyafejlesztési program keretében támogatott fejlesztés megvalósításában,

A Díj átadása:
A Díj magában foglal egy OMÉK Táj – Érték – Együttműködési Díj emlékplakettet, valamint
A falu című folyóirat, továbbá egy, a díjazott által választott, a NAKVI által kiadott agrár
szakfolyóirat egy évre szóló előfizetését. A Díj átadására valamennyi OMÉK díj átadásával
egyidejűleg, ünnepélyes keretek között kerül sor az OMÉK rendezvény alatt.

