Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos,
Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely

HÍRLEVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

2013. október

Munkaszervezetünk hírei

1./ LEADER pályázat
Októberben egyesületünk elnöksége két ízben ülésezett annak érdekében, hogy az elsı,
június 20-án záruló benyújtási idıszak megfelelt pályázatai a Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal igazgatói felülvizsgálatát követıen támogatási határozatot
kaphassanak.
Mindkét ülésen döntöttek a LEADER TK3 jogcím szolgáltatásfejlesztésre és gazdaságfejlesztésre
irányuló projektek kapcsán felállított részrangsorban szereplı ügyfelek támogatásához szükséges
benyújtási határidırıl és a lekötésre kerülı forrásról:
- Október 1-én 7 db szolgáltatásfejlesztésre és 3 db gazdaságfejlesztésre irányuló LEADER
pályázatot támogattak egyhangúlag összesen 55 894 ezer forint értékben.
- Október 17-én 10 db szolgáltatásfejlesztésre és 12 db gazdaságfejlesztésre irányuló LEADER
pályázatot támogattak egyhangúlag összesen 250 767 ezer forint értékben.
Ezáltal a LEADER harmadik támogatási körében rendelkezésre álló 335 655 ezer forint
forráskeretbıl 61,79% a gazdaságfejlesztésre-, és 32,28% a szolgáltatásfejlesztésre lekötött forrás
aránya a teljes kerethez képest.
Az elsı döntéshozó ülésen támogatott kedvezményezettjeink már kézhez kapták a támogató, ill. a
részben támogató határozatokat, a második ülésen támogatott pályázók határozatainak postázása az
Irányító Hatóság jóváhagyását követıen hamarosan várható.

A második, szeptember 30-án záruló idıszakban benyújtott pályázatok ügykezelését
munkaszervezetünk kollégái folyamatosan végzik.

2./ Figyelemfelhívás az elızı jogcímek kedvezményezettjei számára
A tavalyi Falumegújítás és -fejlesztés, valamint A vidéki örökség megırzése jogcímek
kedvezményezettjeinknek – akik az idei év közepén kaptak határozatot – nemsokára be kell
nyújtaniuk az elsı kifizetési kérelmüket!
Ezúton hívjuk fel tisztelt Kedvezményezettjeink figyelmét, hogy a fenti jogcímek esetén az ügyfél a
támogatási határozat közlésétıl számított hat hónapon belül köteles az elsı kifizetési kérelmet
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benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb
elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
Ellenkezı esetben a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási határozatot visszavonja,
ezzel egyidejőleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszőnik, valamint
egyéb szankciót is életbe léptet.
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. júliusában és augusztusában jelentette meg az
aktuális kifizetési kérelem benyújtási idıszakhoz (2013. augusztus 1. – december 31.) kapcsolódó
közleményeit e jogcímek vonatkozásában:
⋅ Falumegújítás és –fejlesztés – 114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
⋅ A vidéki örökség megırzése – 111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
A következı kifizetési kérelem benyújtási idıszak 2014. január 1. – május 31. között lesz.
A közlemények elérési útvonala egyesületünk honlapján is elérhetı (Pályázatok/Támogatásigénylés).

3./ Támogatás vidéki alapszolgáltatásokra és a turisztikai
fejlesztésekre

Várhatóan november elején ismét lehet pályázni az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) nyújtandó támogatásra a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére, valamint a turisztikai tevékenységek ösztönzésére.
Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 282/2013. számú
közleménye, amely elızetes tájékoztatást nyújt az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2013-tól igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl.
A Darányi Ignác Terv keretében mőködı Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP)
III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
irányuló intézkedés (a továbbiakban: alapszolgáltatások jogcím) újranyitása várható idén. A benyújtási
idıszak kezdete 2013. november eleje. Az alapszolgáltatások jogcím esetében elektronikus benyújtás
lesz.
Az alapszolgáltatások jogcím esetében az ügyfélkörbe tartoznak a települési önkormányzatok,
önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek (egyesületek,
alapítványok, például polgárır egyesületek) és egyházi jogi személyek. A rendelet mellékletét képezi a
jogosult településeket tartalmazó településlista. Az ügyfélnek székhellyel vagy telephellyel kell
rendelkezni azon a településlistában található településen, amelyen a fejlesztést meg kívánja
valósítani.
A rendelet alapján négy célterület kerül megnyitásra:
 Az elsı célterület keretében támogatásvehetı igénybe új és már meglévı falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez.
 A második célterület keretében egyéb szociális, bőnmegelızési és közösségi szolgáltatások
fejlesztéséhez.
 A harmadik célterület esetében többfunkciós szolgáltató központ (például mővelıdési ház
fejlesztésére) kialakítására, fejlesztésére,
 a negyedik célterület keretében hatósági engedéllyel mőködı állatmenhelyek fejlesztése
támogatható.

2013. októberi HÍRLEVÉL – ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület
2889 Súr, Szabadság tér 1.; 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Tel./fax.: 34/352-387, 20/322-6661.
E-mail: bkkve.leader@gmail.com, honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu , www.umvp.eu

2

A támogatható tevékenységek a következık többek között: új gépjármőbeszerzés, épületfelújítás,
korszerősítés, bıvítés és az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés. Eszközbeszerzés önállóan is
támogatható.
A maximálisan igényelhetı támogatás összege ügyfelenként az elsı két célterület esetében: 3,5 millió
forint (személygépjármő), 5 millió forint (terepjáró), 10 millió forint (mikrobusz); a harmadik
célterület esetében 25 millió forint, amennyiben az ügyfél kizárólag a kötelezı szolgáltatásokat vállalja
(a lakosság információhoz való hozzájutásának elısegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása,
közmővelıdési programok szervezése és lebonyolítása, közösségi programok szervezése és
lebonyolítása, ingyenes internet hozzáférés biztosítása), ha ezen felül könyvtári szolgáltatást is ellát,
akkor 30 millió forint; a negyedik célterület esetében legfeljebb 25 millió forint.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.
Az alábbiakban az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 2013ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló VM rendelet tervezet – mely a kihirdetését
követıen válik véglegessé és hatályossá – kivonatoljuk:
Tá m oga t á s veh et ı i gén y b e:
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjérıl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és
kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mőködı falusi szálláshelyek bıvítéséhez,
korszerősítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület);
b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó
szolgáltatások kialakításához, már mőködı egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások
kialakításához,
már
mőködı
egyéb
szálláshelyek
bıvítéséhez,
korszerősítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések (2. célterület),
c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2)
bekezdés c) pont 2. alpont szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minıségi
szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mőködı szálláshelyek bıvítéséhez,
korszerősítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület);
d) szálláshelyhez nem kötıdı:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bıvítéséhez, átalakításához és eszközrendszer
fejlesztéséhez (4. célterület).
E l sz á m ol ha t ó ki a dá sn ak m i n ısü l :
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelı építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési
munka,
b) a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített
Árajánlatos tételbejelentı lapon elszámolható, a 3. mellékletben nem szereplı, a szálláshelyek,
szolgáltatások mőködését szolgáló berendezési tárgy, eszköz,
c) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése,
d) a szolgáltatás mőködtetéséhez szükséges minısítési eljárás díja,
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadás,
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f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérıen eszközként elszámolható kiadás az ügyfél
támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
A t á m oga t á s m ért éke, ha az ügyfél
a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú
tevékenységet folytató nonprofit szervezet és
aa) a fejlesztést hátrányos helyzető területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a,
legfeljebb 35 000 000 forint
ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzető területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás
60%-a, legfeljebb 35 000 000 forint
b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthetı, az
összes elszámolható kiadás 100%-a, legfeljebb 35 000 000 forint.
Költségvetési szerv esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti LEADER HACS
illetékességi területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak.
Támogatás olyan település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhetı, amely
település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának idıpontjában
a) – ha az ügyfél természetes személy – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) – ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkezik.
Ha az ügyfélnek 2011. évben a mezıgazdasági tevékenységébıl származó árbevétele az összes
árbevételének 50%-át meghaladja, a fejlesztést – a Támogatás vehetı igénybe rész d) pontjában
meghatározott szolgáltatás fejlesztése kivételével – kizárólag gazdaságon kívül, az ügyfél
mezıgazdasági tevékenységétıl, a mezıgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettıl és
mezıgazdasági hasznosítású épületeitıl független tevékenysége keretében valósíthatja meg.
A Támogatás vehetı igénybe rész a)-b) pontja szerinti falusi és egyéb szálláshely esetén a támogatás
igénybevételének feltétele, hogy
a) a fejlesztéssel – ideértve a bıvítést és a felújítást is – kialakított szálláshely
aa) megfeleljen a 4. mellékletben meghatározott feltételeknek,
ab) legalább hat, legfeljebb tizenhat férıhellyel rendelkezzen,
ac) a saját használatú helyiségektıl és lakrésztıl elkülönüljön,
ad) összkomfortos legyen,
ae) területén ne mőködjön más típusú szálláshely kivéve a sátorozóhelyet, és
b) az ügyfél az a) pont szerinti szálláshelyre vonatkozóan – új szálláshely létesítése esetén legkésıbb
az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig – a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján jogerıs
üzemeltetési engedéllyel rendelkezzen.
A Támogatás vehetı igénybe rész c) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén
a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletnek megfelelıen legalább harminc férıhelyes
a) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor,
b) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor, vagy fejlesztése,
kialakítása támogatható.
Ha a fejlesztés új szálláshely létesítésére irányul a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/C. §
alapján kiállított hatósági igazolvány beszerzése szükséges az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig.
A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérıen az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó
támogatási határozat közlésétıl számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani,
amellyel legalább 10%-os mértékben az ügyfél olyan kiadást is el kíván számolni, amely nem
minısül egyéb elszámolható kiadásnak. A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérıen az
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utolsó kifizetési kérelmet a mővelet megvalósulását követı hat hónapon belül, de legkésıbb 2015.
január 31-ig be kell nyújtani.
A támogatási kérelmet az egyes mezıgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele
esetén postai úton lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a
(2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint
21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerzıdés szerint – a
beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.
Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási idıszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat
be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerıs elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a
korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésıbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával
egyidejőleg visszavonja. Egy támogatási kérelem több támogatási célterületre is irányulhat.
A támogatási kérelemhez mellékelni kell az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti
példányban, a további dokumentumok tekintetében eltérı rendelkezés hiányában egyszerő
másolatban:
a) települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás ügyfél esetén az
érintett önkormányzat képviselıtestületének vagy a társulási tanácsnak a beruházás
megvalósításáról szóló, a támogatási kérelem alapjául szolgáló jogszabály és annak a célterületet
meghatározó rendelkezésének megjelölését, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát
tartalmazó határozata kivonatát;
b) – ha a települési önkormányzat képviseletében a képviselıtestület hivatala jár el – a
képviselıtestület felhatalmazást adó határozatának kivonatát;
c) nonprofit szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló, a támogatási kérelem
benyújtási idıpontjánál 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot;
d) egyházi jogi személy ügyfél esetén a 2011. évi CCVI. törvény szerinti nyilvántartásba vételt
tanúsító okiratot;
e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelı pénzügyi tervet, ha a kérelmezett
támogatás összege 5 000 000 forint alatti;
f) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelıen, ha a kérelmezett támogatás
összege 5 000 000 forint vagy azt meghaladja, a természetes személy, mikro-, kis- vagy
középvállalkozás ügyfél esetében pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési szempontokat
tartalmazó üzleti tervet, a települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,
önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet ügyfélnek pénzügyi, valamint
mőködtetési és fenntarthatósági tervet;
g) vadászatra jogosult ügyfél esetén a megyei kormányhivatal földmővelésügyi igazgatósága által
kiadott, az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idıtartama alatt fennálló jogosultságáról szóló
határozat másolatát;
h) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat;
i) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az
adott pénzügyi évben, valamint az azt megelızı két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegő
támogatásról szóló nyilatkozatát;
j) közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági nyilvántartásba vételrıl szóló igazolást;
k) az arról szóló megállapodást, amely alapján az ügyfél a 8. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt
szolgáltatások közül valamelyiket más szolgáltatóval történı megállapodás keretében végzi;
l) a kiadásokat célterületenként, létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1)
bekezdésében meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványokat;
m) a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;
n) amennyiben a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülı eszközbeszerzésre irányul,
és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
közokiratot vagy teljes bizonyító erejő magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a
beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;
o) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplı gép esetében a mőszaki leírást;
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p) árajánlatos tételbejelentı lapot, valamint a magasabb árajánlat elfogadása esetén a választás
indoklását;
q) legalább két, a 9. § (4)-(5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelı árajánlatot, amennyiben
a referenciaár nem állapítható meg;
r) az üzleti vagy mőködtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutatójában meghatározott
dokumentumokat,
s) amennyiben a fejlesztés a 2. § (1) a), illetve b) pontja szerinti, meglévı, már mőködı szálláshely
fejlesztésére irányul, a szálláshelyre vonatkozó jogerıs, üzemeltetési engedélyt, amely alapján
igazolt, hogy a szálláshely a támogatási kérelem benyújtását megelızıen már legalább 1 éve
szálláshelyként üzemelt.
A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés c) pontjától eltérıen
mellékelni kell:
a) építési engedélyköteles beruházás esetén
aa) az ügyfél nevére szóló jogerıs és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság
igazolását az építésügyi eljárás megindításáról és
ab) az ügyfél nevére szóló, a tervezıi névjegyzékben szereplı tervezı ellenjegyzésével ellátott
építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétıl függıen tartalmazza a helyszínrajzot,
alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, mőszaki
leírást;
b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén
ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság közokirati formában kiállított igazolását
arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles és
bb) az ügyfél nevére szóló, a tervezıi névjegyzékben szereplı tervezı ellenjegyzésével ellátott
építési tervdokumentációt, amely a tervezett építmény jellegétıl függıen tartalmazza a
helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos
adatait, mőszaki leírást.
Ha az ügyfél az (1) és (3) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem
benyújtására nyitva álló határidın belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak
nincs helye, és amennyiben annak a Törvényben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi
vizsgálat nélkül végzéssel elutasításra kerül.

4./ Megváltoztak az MVH nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos formanyomtatványok

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által mőködtetett Egységes Mezıgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe történı nyilvántartásba vétel és változás bejelentés
szabályairól a 128/2013. (VII.30.) MVH Közlemény alapján a Hivatal honlapjára október 9-én
felkerültek a hatályos formanyomtatványok és ezek kitöltési útmutatói, melyek honlapunkon
keresztül is elérhetıek.
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Megkezdıdött az egységes területalapú támogatás elılegének
átutalása

Összesen 170 milliárd forint egységes területalapú támogatás kifizetése kezdıdött meg
október 16-án mintegy 180 ezer gazda számára, akik most a teljes támogatás 50 százalékát
kapják meg – közölte Fazekas Sándor sajtótájékoztatón Budapesten.
A vidékfejlesztési miniszter hozzátette: az egységes területalapú támogatás összege hektáronként
mintegy 69 ezer forint, a múlt évi hektáronkénti 61 ezer forinttal szemben. Emlékeztetett: emellett a
különleges tejtámogatás 6,7 milliárd forintját 2700 gazda részére fizetik ki, és a cukorrépa kiegészítı
támogatás 2 milliárd forintját is átutalják néhány száz gazdának.
Fazekas Sándor a szaktárcánál újságírók elıtt indította el az átutalásokat. Megjegyezte: nagy
eredménynek tartja, hogy az Európai Bizottságnál sikerült elérni az 50 százalék elıleg kifizetését. A
második részletet 2014 januárjában fogják átutalni a gazdáknak – mondta a miniszter.
Az MTI kérdésére közölte, az idén az egységes területalapú támogatásnál a visszaosztási ráta 2
százalék, ezért a hektáronkénti 70 400 forint helyett átlagosan 69 ezer forintot kapnak hektáronként a
gazdák, lesz ugyanis, aki teljes összeget kapja, míg másoknál a visszaosztást kell alkalmazni az unió
pénzügyi fegyelme miatt. A visszaosztási ráta azt jelenti, hogy a támogatásra jogosult bázisterület és
az igénylésekben szereplı összes terület hányadosával meg kellett szorozni a maximális
hektáronkénti támogatás összegét.
Fazekas Sándor jelezte: a cukorrépa kiegészítı támogatás már csak jövıre vehetı igénybe. Ez a
támogatási forma ugyanis csak ötéves idıtartamú.
Újságírói kérdésre a miniszter közölte: a jogosulatlan visszaigénylések kiszőrésére folyamatos
ellenırzést építettek be a rendszerbe. Ez minden olyan kérelem esetében alkalmazzák, amelynél
bármiféle rendellenesség tapasztalható.
Hozzáfőzte: az MVH-nál átfogó átszervezést nem terveznek, mert nincs olyan indok, ami miatt ez
szükséges lenne. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy folyamatosan változó rendszerrıl van
szó, az unió közös agrárpolitikája ugyanis megköveteli, hogy a számítástechnikai háttér, valamint a
feladat- és a hatáskörök is változzanak.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Átfogó tájékoztatást kaptak
Természetvédelmi Alaptervrıl

a

civilek

a

Nemzeti

Elkészült a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv, amelyet civil fórum keretében mutatott be
a Vidékfejlesztési Minisztérium október 17-én. A 2014 és 2019 közötti idıszakra szóló
dokumentum egyik, és nagyon fontos eleme a Nemzeti Környezetvédelmi Programnak.
Illés Zoltán, a tárca környezetügyért felelıs államtitkára hangsúlyozta: jelenleg az egyeztetés idıszaka
zajlik, amelynek keretében az érintett háttérintézmények, civil- és társadalmi szervezetek
elmondhatják véleményüket. Az alapterv társadalmi és közigazgatási vitája hamarosan megkezdıdik,
a beérkezett javaslatokat beépítik az anyagba.
Tóth Katalin, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára az elıkészítés alatt álló 4.
Nemzeti Környezetvédelmi Programot ismertetve elmondta, hogy a fı cél, az ország fenntartható
fejlıdési pályára való átállásának elısegítése, illetve az ehhez szükséges környezeti feltételek
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biztosítása. Kiemelte: Magyarország komoly természeti értékekkel rendelkezik, ezért is fontos, hogy
az alapterv szerves részét képezze a környezetvédelmi stratégiának.
Tóth Katalin emlékeztetett arra, hogy hazánkban számos területen sikerült eredményeket elérni.
Ezek között említette, hogy csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása, javult az
energiahatékonyság és nıtt a megújuló energiaforrások használata. Hozzátette: a természeti értékek
védelme terén is számos elırelépés történt, az ország erdıvel borított területeinek aránya például 20
százalékra növekedett, ezen belül az ıshonos fák aránya mintegy 63 százalék. A helyettes államtitkár
arra is felhívta a figyelmet, hogy a környezettudatos gondolkodásmód terén még van mit javítani.
Tóth Katalin aláhúzta, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Program kitekint a várható hazai és
nemzetközi trendekre, épít a magyar jövıkutatók vizsgálataira is.
A Vidékfejlesztési Minisztériumban megrendezett fórumon civil és társadalmi szervezetek képviselıi,
a szaktárca szakértıi, zöldhatóságok és nemzeti parkok munkatársai vettek részt.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Együttmőködés a natúrparkokért
Szorosabbra főzi együttmőködését a Magyar Natúrpark Szövetség, a VM, a NAKVI és az
MNVH a natúrparkok érdekében. A felek együttmőködési megállapodása nyomán
koncepció készül a natúrparkok fejlesztésére.

Együttmőködési megállapodást kötöttek a natúrparkok érdekében október 18-án Kıszegen, az
İrségi Nemzeti Park Igazgatóság Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontjában. A
dokumentumot Rácz András, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) környezet- és
természetvédelemért felelıs helyettes államtitkára, Medgyasszay László, a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat (MNVH) elnöke, Mezıszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) fıigazgatója, valamint Básthy Béla, a Magyar Natúrpark Szövetség
elnöke írta alá.
A natúrparkok a természeti és kulturális értékekre építı, azokat hasznosítva, fenntartható módon
megırzı vidékfejlesztés szervezeteiként ismertek Európa számos országában. Magyarországon
jelenleg hét natúrpark van, amelyeket a 2005-ben alapított érdekegyeztetı és -képviseleti szervezetük,
a Magyar Natúrpark Szövetség fog össze. A szervezet 2011-ben megválasztott jelenlegi elnöksége
kiemelt céljának tekinti a magyar natúrpark mozgalom támogatását, a parkok fejlesztését és a
bekapcsolódást a magyar és nemzetközi hálózatokban folyó szakmai munkába.
E célok megvalósítása érdekében kezdeményezett együttmőködést a Szövetség a VM Környezet- és
Természetvédelemért Felelıs Helyettes Államtitkárságával, az MNVH-val, valamint a NAKVI-val.
Az együttmőködı felek képviselıi 2013 áprilisában közösen vettek részt Berlinben a Német
Natúrparkok Szövetsége 50 éves jubileumi konferenciáján, ahol a Magyar Natúrpark Szövetség hat
másik európai natúrpark szövetséggel együtt fogadta el az Európai Natúrparkok Nyilatkozatát. A
berlini találkozó után a négy partner szorosabbra főzte együttmőködését, amelynek célja a magyar
natúrparki koncepció elkészítése, a natúrparkok magyarországi mőködési feltételeinek egyeztetése és
pontos megfogalmazása, a magyar natúrparkok fejlesztése.
2013. októberi HÍRLEVÉL – ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület
2889 Súr, Szabadság tér 1.; 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Tel./fax.: 34/352-387, 20/322-6661.
E-mail: bkkve.leader@gmail.com, honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu , www.umvp.eu

8

A munka eredményeként egy olyan koncepció készül el, amely pontosítja a natúrpark fogalmát,
részletesen szabályozza a cím használatának feltételeit, a natúrparkok tevékenységének nyomon
követését, értékelését. Az együttmőködés kijelöli a natúrparkok fejlesztésének lehetséges
irányvonalait, javaslatokat fogalmaz meg arra, hogyan használják fel a segítésükre az európai uniós
forrásokat, valamint meghatározza pénzügyi és szervezeti feltételeiket.
Az együttmőködésben a VM államtitkársága a szabályozást és felügyeletet ellátó, a koncepció
megalkotását koordináló partnerként, a NAKVI a vidékfejlesztési programokat tervezı és támogató
szakmai mőhelyként, az MNVH pedig a jó gyakorlatok terjesztıjeként vesz részt. A partnerek
megállapodás szerinti munkájukat éves feladatmeghatározás szerint, eredményeiket évente közösen
értékelve végzik.
Forrás: umvp.eu

Véleményezhetıek az operatív programok
A 2014-2020-as operatív programok – köztük a Vidékfejlesztési Program – társadalmasításra
szánt verziói elérhetıek és november 17-ig véleményezhetıek a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján.
Október 17-tıl nyilvánosak a 2014-2020-as idıszak operatív programjainak társadalmasításra szánt
változatai. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján (www.nfu.hu) többek között a
Vidékfejlesztési Program (VP) is elérhetı és egy hónapon keresztül, azaz november 17-ig
véleményezhetı bárki által. A Partnerség Fórum menüpont használatával az operatív programokkal
kapcsolatos észrevételek, javaslatok azonnal elérhetıvé válnak a honlap felületén keresztül, ráadásul
lehetıség nyílik arra is, hogy a véleményezık megismerjék egymás véleményét is. A fórum
használatához regisztrálni kell a honlapon, majd a kapott felhasználói névvel és jelszóval történı
belépés után van lehetıség az operatív programok véleményezésére.
Forrás: NFÜ

Hagyomány és Innováció Konferencia

November 8-án Hagyomány és Innováció címmel szervez konferenciát az AGRYA, amely
elsısorban termeléshez kapcsolódó tisztán szakmai témákat dolgoz fel a szántóföldi
növénytermesztéshez és a kertészethez kapcsolódóan.
A szakmai napot a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is támogatja. A konferencia programja letölthetı
az MNVH honlapjáról (www.mnvh.eu). A rendezvény elızetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezési
határidı 2013. október 30. A regisztrációs lap szintén elérhetı a honlapon.
A rendezvény regisztrációs díja 5.000 forint személyenként! A regisztrációs díjat a részvétel
visszaigazolása után, legkésıbb november 6-ig kell megfizetni átutalással.
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A jelentkezéseket érkezési sorrendben teljesíti az AGRYA. Az AGRYA tagjai, az Egyetemi Fiatal
Gazda Klubokon, az AGRYA partner szervezetink keresztül külön jelentkezık és a 2013. februári
Fiatal Gazda Konferencia résztvevıi elınyt élveznek a jelentkezéskor.
A programra elsısorban a 40 év alatti fiatal gazdákat várják.

Új pályázati felhívások a Nemzeti Együttmőködési
Alap keretében
Megjelentek a Nemzeti Együttmőködési Alap 2014. évre vonatkozó alábbi mőködési és
szakmai pályázati kiírásai.
Az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı elıterjesztéseit a NEA kollégiumok elfogadták, amellyel
megnyílt a lehetıség, hogy a civil szervezetek mőködési támogatására és szakmai programok
megvalósítására pályázzanak. A mőködési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében
jelent meg, a szakmai programok támogatására kollégiumonként külön-külön kiírások jelentek meg:
Kód
NEA-KK-14-M

Pályázat címe
Mőködési támogatás

NEA-UN-14-M

Mőködési támogatás

NEA-TF-14-M

Mőködési támogatás

NEA-NO-14-M Mőködési támogatás
NEA-MA-14-M

Mőködési támogatás

Civil
szervezetek
szakmai
programjának támogatása
Civil
szervezetek
szakmai
NEA-NO-14-SZ
programjának támogatása
Civil
szervezetek
szakmai
NEA-UN-14-SZ
programjának támogatása
Civil
szervezetek
szakmai
NEA-TF-14-SZ
programjának támogatása
Civil
szervezetek
szakmai
NEA-MA-14-SZ
programjának támogatása
NEA-KK-14-SZ

Döntéshozó
Közösségi környezet kollégium
Új
nemzedékek
jövıjéért
kollégium
Társadalmi
felelısségvállalás
kollégium
Nemzeti
összetartozás
kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás
kollégium

Határidı
2013.11.22.
2013.11.25.
2013.11.25.
2013.11.27.
2013.11.27.

Közösségi környezet kollégium 2013.11.29.
Nemzeti
összetartozás
kollégium
Új
nemzedékek
jövıjéért
kollégium
Társadalmi
felelısségvállalás
kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás
kollégium

2013.11.29.
2013.12.02.
2013.12.02.
2013.12.02.
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İszbúcsúztató mulatság a Vajdahunyadvárban
November 9-én libaételekkel, újborral, kézmőves foglalkozásokkal, tollfosztóval, Mártonnapi totóval, vártörténeti sétával, játékos tárlatvezetéssel, zenével, mesével, tánccal várnak
mindenkit a Vajdahunyadvárban.
„Aki Márton napján ludat nem eszik, ehetik az bármit, mégis éhezik” – tartja a mondás. A Mártonnapi ludas étel fogyasztása egy legendában gyökerezik, amely szerint a 4. században élt szent ember,
Márton a libaólban rejtızött el püspökké választása elıl, az állatok gágogása azonban elárulta
búvóhelyét, így vállalnia kellett a tisztséget.
A Márton püspökrıl elnevezett nap az ıszi munkák befejezésének, a szüret végének idıszaka,
amelyhez számtalan babonát, szokást köt a néphagyomány. A Márton-nap idıjósló, rámutató és
dologtiltó nap is, nem utolsó sorban pedig – az adventi, elcsendesülı idıszak elıtt – az utolsó
alkalom egy remek mulatságra.
Nincs ez másképp a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban sem, ahol a hagyományt követve énekkel és
tánccal, élı zenével, bıséges libalakomával, finom újborral, hagyományırzı játszóházzal, kézmőves
mőhellyel, libatollfosztóval, töklámpás-faragással, libasimogatóval és totóval készülnek Szent Márton
napjára és az újbor ünnepére. A programot a Múzeum a Színek, ízek, illatok… új idıszaki
kiállításához kapcsolódva idén színes elıadások, illatos termékbemutatók és ínycsiklandó kóstolók is
színesítik.
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