NAK Nonprofit Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.;
 +36 70 702 6972; E-mail: felnottkepzes@naknonprofit.hu
Fióktelep: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6.;
 +36 1 803 6230; E-mail: felnottkepzes@naknonprofit.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-347952; Adószám: 18347580-2-43
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000372/2014
Web: www.naknonprofit.hu

TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK A NAK NONPROFIT KFT.
HONLAPJÁN!
A NAK Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című VP1-1.1.1-17 kódszámú felhívásra
két pályázatot nyújtott be növényvédelmi hatósági, illetve projekthez kötött kötelező és
választható agrárképzések megvalósítására, mely támogatási kérelmeket a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette. A
megvalósítás jelenleg is zajlik, jelen honlapon tájékozódhatnak meghirdetett
képzéseinkről. A két pályázat főbb adatai:
A PROJEKT CÍME: 80 ÓRÁS NÖVÉNYVÉDELMI ALAPTANFOLYAMOK
MEGVALÓSÍTÁSA
A kedvezményezett neve:

NAK Nonprofit Kft. konzorciumban a
Galamb József Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskolával
1913943556
401.159.200.- Ft
100%
2018.03.01.
2020.12.31.

Projekt azonosító száma:
Szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke:
A Projekt megvalósításának kezdete:
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:

PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:
A projekt során az első célterület keretében 80 órás növényvédelmi hatósági (ún.
„zöldkönyves”) képzés szervezését és megtartását valósítjuk meg a képzésre jelentkezők
számára, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara közreműködése mellett.
A képzést mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók és élelmiszer-feldolgozók részére
hirdetjük támogatott formában. Fontos cél a mezőgazdasághoz és az erdészethez
kapcsolódó ökoszisztémák helyreállításának, megóvásának és fejlesztésének támogatása.
A termelők versenyképességét alapjaiban határozza meg a meglévő tudásszint minősége,
azaz korszerűsége, alkalmazhatósága, mélysége. A szakmai képzésben résztvevőknek
átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új
többlettudás emeli a termelés, szolgáltatás minőségét, ezzel is elősegítve az emberi
egészség, a környezet védelmét. Az alapfokú növényvédelmi képzés és sikeres vizsga
letétele után a képzés résztvevői kérelmezhetik a mindenkori igazgatási és szolgáltatási díj
befizetése ellenében a II. forgalmi kategóriájú növényvédő-szer forgalmazási, vásárlási és
felhasználási engedély kiállítást.
A támogatott képzés keretében 5.320 fő, agráriumban dolgozó személy alapfokú
növényvédelmi oktatását valósítjuk meg.

A PROJEKT CÍME: PROJEKTHEZ KÖTÖTT KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ
AGRÁRKÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA
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A kedvezményezett neve:
Projekt azonosító száma:
Szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke:
A Projekt megvalósításának kezdete:
A Projekt fizikai befejezésének tervezett
napja:

NAK Nonprofit Kft.
1926393627
592.651.894.- Ft
100%
2018.07.02.
2023.07.31.

PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:
A projekt során 24 darab képzés szervezését és lebonyolítását valósítjuk meg. A
képzéseken az aktuális, legfrissebb szakmai és jogszabályi ismereteket magas színvonalon
adjuk át a gazdálkodók és a mezőgazdasággal foglalkozók számára, akik így
eredményesebbé, hatékonyabbá tehetik gazdálkodásukat. Az agrárágazat humán
hátterének fejlesztését célozzuk meg, ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági
növekedéséhez, a mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint
erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, erőforrás-hatékony és versenyképes
gazdálkodásának elősegítéséhez, továbbá a vidéki területek népesség-megtartó
képességének erősítéséhez.
II. célterület keretében megvalósuló képzéseink
 Felkészítés a fiatal gazdák induló támogatására
 Felkészítés új turisztikai tevékenység indítására (70%-os támogatási intenzitás)
 Felkészítés a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére
 Felkészítés az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekre
 Felkészítés az ökológiai gazdálkodásra történő áttérésre
 Felkészítés a Natura 2000 gyepterületek kompenzációs támogatására
 Felkészítés a Natura 2000 erdőterületek kompenzációs kifizetéseire
 Felkészítés a REL együttműködésekre
 Felkészítés az erdő környezetvédelmi kifizetésekre
A II. célterület esetében támogatott képzések kizárólag azon műveletek kedvezményezettjei
részére nyújthatóak, amelyeknél képzési kötelezettség került előírásra. A pályázat
keretében jelen célterület esetében 24.650 fő támogatott képzése valósul meg.

III. célterület keretében megvalósuló képzéseink

Fiatal gazdák az üzleti életben

Felkészítés az E-ügyintézésre az agráriumban

Borpiaci ismeretek

Korszerű öntözés, tápanyag utánpótlás a mezőgazdaságban
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Precíziós gazdálkodási ismeretek
Ökológiai szemléletű állattartás gyakorlata
Korszerű tejtermék előállítás a gyakorlatban
Gyümölcspálinka piaci és jövedéki ismeretek
Korszerű dísznövénytermesztés a gyakorlatban fiatal gazdák részére
Korszerű módszerek a méhészetben fiatal gazdáknak
Megújuló energia alkalmazása tanyákon

„A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” (a felhívás
azonosítója: VP2-6.1.1-16) kedvezményezettjei részére nyújthatóak támogatott formában a
II. célterületen belül feltüntetett kötelező képzésen túli, egyéb képzés. A pályázat keretében
jelen célterület esetében 811 fő támogatott képzése valósul meg.
IV. célterület keretében megvalósuló képzéseink

REL alapismeretek

REL termelő élelmiszerbiztonsági alapismeretek

REL marketing és kommunikációs alapismeretek
„Az együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért,
fejlesztéséért és promóciójáért” (a felhívás azonosítója: VP3-16.4.1-16) támogatás
kedvezményezettjei részére nyújthatóak támogatott formában a II. célterületen belül
feltüntetett kötelező képzésen túli, egyéb képzés. A pályázat keretében jelen célterület
esetében 180 fő támogatott képzése valósul meg.
Amennyiben
a
projektmegvalósítás
kapcsán
kérdése
merülne
felnottkepzes@naknonprofit.hu elérhetőségen állunk rendelkezésére.
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