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Augusztus 1-én kifizetési kérelem benyújtási időszak nyílt!

2014. augusztus 1-től kezdődően ismét lehetőség nyílt az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási
jellegű
támogatások
kifizetése
iránti
kérelmek
benyújtására az adott jogcím vonatkozásában jogerős
támogatási határozattal rendelkező ügyfelek részére.
A kifizetési kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a 2014. augusztus
1-én megnyílt időszakban - 2014. december 31-én éjfélig lehet benyújtani!
Egy ügyfél ugyanazon jogerős támogatási határozathoz kapcsolódóan egy kifizetési kérelem-benyújtási
időszakban több kérelmet is benyújthat, ha a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három
hónap eltelt.
Ugyancsak több kérelem is benyújtható egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakon belül, ha
•
•
•
•

az adott jogcímre vonatkozó támogatási rendelet nem írja elő a háromhavonkénti benyújtást
és
a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy
az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme
előterjesztésével egyidejűleg visszavonja, továbbá
a benyújtott összes kifizetési kérelem száma nem haladja meg az éves szinten meghatározott
maximumot (jogcímtől függően kettő vagy négy kifizetési kérelem/év) a benyújtott kifizetési
kérelmek számába nem beleszámító visszavont és érdemi vizsgálat nélkül elutasított
kérelmek számát figyelmen kívül hagyva.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintettek figyelmét kifizetési kérelmüknek
a benyújtási időszak elején történő beadására annak érdekében, hogy a háromhavonkénti benyújtási
lehetőséget ki tudják használni.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy amennyiben az adott jogcímre vonatkozó támogatási rendelet vagy
a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozóan határidőt szab meg és
az előírt határidő a 2014. augusztus 1-én megnyíló benyújtási időszakra esik, ne hagyják a kifizetési
kérelem benyújtását az utolsó pillanatra, hogy maradjon lehetőség az esetlegesen szükséges
korrekcióra.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy több jogcím esetében a támogatási rendeletek speciális minimum
elszámolási kötelezettséget is előírnak az első, illetve minden további köztes kifizetési kérelem
vonatkozásában.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján olvashatók a jogcím-specifikus információkat
tartalmazó közlemények, illetve további tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail
címen.
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Meghívó információs fórumra

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Munkaszervezete 2014. szeptember 16 -án és 2014.
szeptember 30 -án 10 órai kezdettel Kulcson az egyesület tárgyaló termében (2458 Kulcs
Rákóczi u. 139.) információs fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel és szeretettel meghívja
az érintett pályázókat.

Témakör:
Darányi Ignác Terv keretében megvalósuló projektek IV. tengelyes LEADER és III. tengelyes
kifizetési kérelmeknek a 2014. augusztus 1. és december 31. között nyitva álló kizárólag
elektronikus formában történő benyújtásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése.
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Fontos feladat a vidéki munkahelyek megőrzése és újak teremtése

A vidék munkahelymegtartó képességének az erősítése, a kis- és közepes gazdaságok, a fiatal
gazdálkodók támogatása szerepel a kiemelt célok között a 2014-2020-as uniós költségvetési
ciklusban - mondta Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár- vidékfejlesztési stratégiai ügyekért
felelős helyettes államtitkára a Somogy megyei Zselickislakon tartott szakmai fórumon
A helyettes államtitkár a fejleszteni kívánt területek között említette az olyan munkaigényes
ágazatokat, mint a kertészet és az állattenyésztés, de hangsúlyt kap a termelésbiztonság és a helyi
erőforrások felhasználása is. Kitért arra, hogy növelni kell az öntözött területek nagyságát, ugyanis a
jelenlegi mintegy 100 ezer hektáros öntözött terület "mélyen az uniós átlag alatti".
A helyettes államtitkár emlékeztetett: a '90-es években háromszor ekkora területen folytattak
öntözéses gazdálkodást. A megújuló energiák felhasználására is ösztönzik majd az önkormányzatokat
- mondta a helyettes államtitkár, hozzátéve, így nemcsak az élelmiszereket tudják hasznosan
felhasználni és feldolgozni a településeket, hanem az energiát is. Jakó Gergely (Fidesz-KDNP), a
Somogy megyei közgyűlés alelnöke a fórumon azt hangsúlyozta: a helyi adottságokra épülő fejlesztési
tervekre van szükség, ami Somogy megye esetében azt jelenti, hogy elsődlegesen az agrárgazdaság,
az erdőgazdaság és a turizmus - ezen belül kiemelten a Balaton - fejlesztése szerepel a prioritások
között.
Kitörési pont lehet a zöldség- és a gyümölcstermesztés, a gyógynövény gyűjtés és hasznosítás mondta a politikus, aki a kiemelt feladatok között említette a szolgáltatások és az infrastruktúra
fejlesztését, melyek hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez. Lengyel Gábor (Fidesz-KDNP), a
szakmai fórumot szervező, 48 település alkotta Zselici Lámpások Leader Közösségének elnöke, a
mintegy 200 lakosú Szilvásszentmárton polgármestere arról számolt be, hogy a mezőgazdasági
hagyományokra visszanyúlva, a település adottságait kihasználva önfenntartásra törekednek, s ezzel
együtt arra, hogy minél több jövedelmet megtartsanak a településen.
A helyi őstermelők például helyben értékesíthetik a felesleges terményeiket - házi tojást, fűszereket
és kecsketejet is árulnak a szilvásszentmártoni szociális vegyesboltban -, a mezőgazdasági
munkákhoz, állattartáshoz szükséges eszközöket, magokat, tápokat ugyancsak a helyi gazdaboltban
szerezhetik be a lakosok.
(MTI)

2458 Kulcs,
Kulcs, Rákóczi
Rákóczi u.
u. 139.
139.tel.:25/252-752
tel.:25/252-752
2458

email:info@mezofoldihid.hu
email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu
www.mezofoldihid.hu

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
A munkaszervezet irodájának címe: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.
Telefon: 25/252-752
Fax: 25/252-752
Email: info@mezofoldihid.hu
A munkaszervezet ügyfélfogadása telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján!
Kulcs, 2014. augusztus 29.
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