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ELŐZMÉNYEK

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

2015. december 17-i ülésén a 2014-2020-

as programozási időszakban ellátandó 

projekt előkészítési, 

projektmenedzsmenti feladatok 

végrehajtása érdekében nonprofit 

korlátolt felelősségű társaságot hozott 

létre.



MŰKÖDÉSI TERÜLET

Az ALBENSIS Nkft. fő működési területe 

Fejér megye.

Célja az önkormányzatok, 

agrárvállalkozások, gazdálkodó 

szervezetek számára projektelőkészítési 

és projektmenedzsmenti szolgáltatás 

nyújtása.



Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos 

tanácsadás;

 szükséges dokumentumok áttekintése

 kiírás feltételeinek megvizsgálása

 kérdések megválaszolása

FELADATAI



FELADATAI

Pályázatok megírása, beadása;

Teljeskörű projektmenedzsment 

biztosítása;
– Projekt teljesítési dokumentáció összeállítása;

– Pályázattal kapcsolatos elszámolások és pénzügyi 

beszámolók elkészítése;

– Projekthez kapcsolódóan komplex jogi szolgáltatás 

nyújtása;

– Közbeszerzés bonyolítása, közbeszerzési 

tanácsadás;

– Pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a 

támogatási szerződés mellékletét képező 

költségvetéshez képest, 



FELADATAI

– Előrehaladási jelentések készítése a 

hatóságok számára;

– Változásjelentések és támogatási szerződés 

módosítások összeállítása;

– Záró pénzügyi és szöveges jelentések 

készítése;

– Részvétel a helyszíni ellenőrzéseken;

– Egyéb szakértői tevékenységek 

összehangolása;

– Koordinációs, kommunikációs feladatok 

biztosítása a megrendelővel, a partnerekkel.



MIÉRT ÉRDEMES AZ ALBENSIS 

KFT.-T VÁLASZTANIA?

• több éves szakmai tapasztalattal 

rendelkező csapat áll az Ön 

rendelkezésére;

• megbízható, precíz, lelkiismeretes 

munkatársak látják el a feladatot;

• teljes körű, professzionális szolgáltatást 

nyújtunk;

• rendszeres, személyes konzultációkkal 

járulunk hozzá a projektek sikeres 

megvalósításához.



ALBENSIS KFT. MUNKASZERVEZETE

név képzettség, 

pozíció

feladatkör elérhetőség

telefon e-mail

Turiné Menczel Andrea ügyvezető 
igazgató

ügyvezetési  feladatok, 
projektek összehangolása, 
projektmenedzsment 
tevékenység

+36 20/315-4402 albensis.kft@fejer.hu

Dr. Czink Henrietta jogtanácsos, 
felelős 
akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó

jogi szolgáltatás, 
projektmenedzsment 
tevékenység, közbeszerzések 
bonyolítása

+36 20 217 3711 czink.albensis@fejer.hu

Sziklai-Mordik

Zsuzsanna

Közgazdász
(turisztikai és 
EU pénzügyek
szakirány)

Projektmenedzsment, 
pénzügyi menedzsment, 
projekt témafelelős

+36 20/315-4402 albensis.kft@fejer.hu

Bucsi-Szollár Zsuzsa Közgazdász
(területfejleszté
si szakirány)

Projektmenedzsment, 
pénzügyi menedzsment, 
projekt témafelelős

+36 20/315-4402 albensis.kft@fejer.hu

Lattenstein -Besszer

Diána

Geográfus 
(terület és 
településfejleszt
ési szakirány)

Projektmenedzsment, 
pénzügyi menedzsment, 
projekt témafelelős

+36 20/315-4402 albensis.kft@fejer.hu

Bereczki Tamás Műszaki 
menedzser,

Projektmenedzsment, projekt 
témafelelős

+36 20 217 9228 albensis.kft@fejer.hu

Dr. Szabó László ügyvédi 

iroda

ügyvéd jogi szolgáltatás, 
projektmenedzsment 
tevékenység, közbeszerzések 
bonyolítása

22/389-499 szabougyved@t-online.hu



VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM PÁLYÁZATAI



VIDÉKFEJLESZTÉSI 

PROGRAM PÁLYÁZATAI

Kódszám Felhívás 

címe

Keret 

(millió)

Támogatás 

összege

Pályázók 

köre

Támogatás

intenzitás

Beadási 

határidő

VP2-

4.1.1.1-16 

Állattartó 

telepek 

korszerűsí-

tése

5 950

max 100 

vagy 200 

millió Ft

Mező-

gazdasági 

termelők
50% 2016. 

július 22. 

VP2-

4.1.1.2-16

Baromfitartó 

telepek 

korszerűsí-

tése

19 860

max 500 

vagy1 000 

millió Ft

Mező-

gazdasági 

termelők
50% 2016. 

július 18.

VP2-

4.1.1.3-16

Szarvas-

marhatartó 

telepek 

korszerűsí-

tése

19 860

max 500  

vagy1 000 

millió Ft

Mező-

gazdasági 

termelők
50%

2016. 

július 18.



Kódszám Felhívás 

címe

Keret 

(millió)

Támogatás 

összege

Pályázók 

köre

Támogatás

intenzitás

Beadási 

határidő

VP2-

4.1.1.4-16

Juh- és 

kecsketartó 

telepek 

korszerűsí-

tése

3 970

max 50 vagy 

100 millió Ft

Mező-

gazdasági 

termelők
50%

2016. 

július 19. 

VP2-

4.1.1.5-16

Sertéstartó 

telepek 

korszerűsí-

tése

19 860

max 500 

vagy1 000 

millió Ft

Mező-

gazdasági 

termelők
50% 2016. 

július 18.

VP2-

4.1.3.1.-16

Kertészet 

korszerűsítése

- üveg- és 

fóliaházak 

létesítése, 

energiahaté-

konyságának

növelése 

geotermikus 

energia 

felhasználásá-

nak

lehetőségével

22 500

max 500 

vagy1 000 

millió Ft

Mező-

gazdasági 

termelők
50%

2016. 

július 31.



Kód-

szám

Felhívás 

címe

Keret 

(millió)

Támogatás 

összege

Pályázók 

köre

Támogatás

intenzitás

Beadási 

határidő

VP2-

4.1.3.2.-

16

Kertészet 

korszerűsítése 

ültetvény-

telepítés 

támogatására 

öntözés 

kialakításának 

lehetőségével

19 000

max 75 

vagy150

millió Ft

Mező-

gazdasági 

termelők
50%

2016. 

július 31.

VP2-

6.3.1-16

Mező-

gazdasági 

kisüzemek 

fejlesztése

14 000

15 000 euro 

- kb. 4,6 

millió Ft

Mikro vagy 

kisvállal-

kozásnak

minősülő 

mező-

gazdasági

termelő 

egyösszegű 

átalány 

jellegű 

támogatás

VP3-

14.1.1.-

16

A tejágazat 

szerkezet-

átalakítását 

kísérő 

állatjóléti 

támogatás

36 530

Mező-

gazdasági 

termelők
2017. 

május 31. 



Kódszám Felhívás 

címe

Keret 

(millió)

Támogatás 

összege

Pályázók 

köre

Támogatás

intenzitás

Beadási 

határidő

VP3-4.2.1-

15

Mező-

gazdasági 

termékek 

érték-

növelése és 

erőforrás-

hatékony-

ságának

elősegítése 

a 

feldolgozás

ban

151 000

max 500 

vagy1 500 

millió Ft

Mező-

gazdasági 

termelők és 

mező-

gazdasági 

termelőnek 

nem 

minősülő 

mikro- és 

kis-

vállalkozás

50% 2016. 

július 25.

VP4-4.4.1-

16

Élőhely-

fejlesztési 

célú nem 

termelő 

beru-

házások

3510

hektáronként

vagy 

folyóméteren

ként 400 

eurónak 

megfelelő 

forint összeg

Aktív mező-

gazdasági 

termelők 
100 %



ELÉRHETŐSÉG

Deák Ferenc u. 7-9. sz. II. emelet

Központi telefon: + 36 20 315 4402

E-mail cím: albensis.kft@fejer.hu

Honlap: www.fejer.hu

Ügyfélfogadás:

H - Cs: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 óra között

P: 9:00- 12:00 óra között

http://www.fejer.hu/




KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

“Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá! 

A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.” 

(Goethe)


