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Ünnepi ügyfélfogadási rend

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Munkaszervezet ügyfélfogadása 2014.
december 24. és 2015. január 2. között megváltozott nyitva tartással és
ügyfélfogadási renddel várja a tisztelt érdeklődőket!
Az Iroda nyitvatartási rendje az ünnepekre való tekintettel az alábbiak szerint változik:
2014. december 29. Hétfő telefonos és e-mailes ügyelet
2014. december 30. Kedd telefonos és e-mailes ügyelet
2014. december 31. Szerda telefonos és e-mailes ügyelet
Amennyiben ebben az időszakban személyesen szeretnének velünk egyeztetni, kérjük,
szíveskedjenek ezt telefonon vagy e-mailben előre jelezni.
Megértésüket köszönjük!

Fontos határidők kifizetési kérelmek benyújtásához!

Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete - az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról - a Magyar Közlöny 126. számában.
A rendelet többek között tartalmazza a LEADER és a Turisztika jogcím, valamint a 2012. évi III-as
tengelyes jogcímek megvalósítási elszámolási határidejének módosításait.
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az egyes jogcímek, illetve különböző benyújtási
időszakok és támogatási határozat átvételi időpontok alapján eltérő határidők kerültek
megállapításra, ezért nagyon fontos, hogy mindenki a támogatási határozatban hivatkozott
rendeletszám, illetve határozat átvétele szerinti határidőket vegye figyelembe.
A munkaszervezet az alábbi táblázatot állítottak össze az ügyfelek jobb tájékoztatása érdekében:
Támogatási
határozat
kézhezvételi
időpontja

Jogcím

Mikrovállalkozások
létrehozása és
fejlesztése 2012ben 47/2012 (V.
11.) VM rendelet
módosítása

Támogatásból
megvalósuló
beruházás
megvalósítása

Utolsó kifizetési kérelem benyújtása

2013. március 31- Két éven belül
ig átvett

Beruházás megvalósítását követő 6
hónapon belül

2013. március 31. 2015. március 31-ig
napját követően
átvett

2015. május 31. napját megelőző 6
hónapon belül valósít meg, akkor 2015.
május 31-ig

Falumegújítás
és fejlesztés 2012-ben
102/2012 (X.1.) VM
rendelet
módosítása

2015. március 31-ig

Művelet
megvalósítását
követő
6
hónapon belül

LEADER
2013 35/2013 (V.22.) VM
rendelet
módosítása

2015. március 31-ig

2015. május 31-ig

Turisztika
2013 2014. május 31-ig 2015. március 31-ig
104/2013 (XI.14.)
VM
rendelet 2014. május 31. 2015. május 31-ig
napját követően
módosítása
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2015. május 31. napját
megelőző 6 hónapon
belül valósít meg,
akkor 2015. május 31ig

Művelet
2015. május 31-ig
megvalósítását
követő 6 hónapon 2015. augusztus 31ig
belül
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Kifizetési kérelem közlemény módosítások

Felhívjuk tisztelt pályázónk figyelmét, hogy a 8/2014 (XI. 19.) MVM rendelet hatálybalépését
követően az aktuális 2014. augusztus 1. és 2014. december 31. közötti időszak kifizetési
kérelemekhez tartozó közlemények módosításra kerültek, az alábbiak szerint:
Megjelent a 205/2014. (XII.12.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló113/2014. (VII. 22.) számú MVH
Közlemény módosításáról
205/2014. (XII.12.) számú MVH Közlemény
Megjelent a 207/2014. (XII. 12.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások
kifizetésének igényléséről szóló 115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény módosításáról
207/2014. (XII. 12.) számú MVH Közlemény
Megjelent a 208/2014. (XII. 12.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről szóló 116/2014. (VII. 22) számú MVH Közlemény
módosításáról
208/2014. (XII. 12.) számú MVH Közlemény
Megjelent a 209/2014. (XII. 12.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről szóló 117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény módosításáról
209/2014. (XII. 12.) számú MVH Közlemény
Megjelent a 210/2014. (XII. 12.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről szóló 118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény módosításáról
210/2014. (XII. 12.) számú MVH Közlemény
Az EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2014. augusztus 1. - december 31.
közötti elszámolásra, melyek elérhetőek honlapunk "EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó
nyomtatványok" menüpontjában.
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Negyedszer is Vidékfejlesztési Nap
Negyedik alkalommal rendezte meg
Magyar
Nemzeti
Vidéki
Hálózat
Vidékfejlesztési Napot december 9-én
Vajdahunyadvárban, amely bemutatta
lezárta a szervezet munkáját.

a
a
a
és

Nem tudtam ellenállni, amikor meghívtak ebbe a „gyönyörű hálózatba”, emlékezett vissza
kinevezésére Medgyasszay László, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) elnöke. Elmondta,
hogy 25 éves közéleti pályája alatt annyi „tisztességes, önzetlen és a vidékért valóban elhivatott
emberrel” még nem találkozott, mint az MNVH-ban.
Mezőszentgyörgyi Dávid, az MNVH főtitkára kiemelte, hogy a szervezet regisztráltjainak száma
már meghaladja a 12500-at. Az elmúlt években a hálózat projektötleti felhívásai segítségével
elkészült több mint száz kiadvány, amelyek ingyenesen elérhetőek és a rendezvényen is számos
példányukhoz lehetett hozzáférni. Emellett tanulmányok, LEADER Helyi Akciócsoportok
látogatásai és határokon átívelő együttműködési projektjei, ismeretátadási alkalmak, valamint
szakmai rendezvények valósulhattak meg. Az MNVH számtalan esemény rendezője vagy
résztvevője volt, honlapja és videói pedig bemutatták a jó gyakorlatokat, a vidék értékeit. Fontos
szerepet kaptak az MNVH megyei referensei, akik hozzájárultak, hogy a hálózat elszigetelt
működés helyett egyre inkább hidat képezzen a vidéki szereplők között. Az MNVH operatív
működtetése ugyan nem marad a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézetnél (NAKVI), de a szellemisége igen, hangsúlyozta a hálózat főtitkára, aki egyben a NAKVI
főigazgatója. A rendezvény napján 18 fővel megalakult a Magyar Ruralisztikai Társaság is,
amelynek céljai hasonlóak az MNVH-éhoz, az MNVH szellemi örökségének továbbvivője
Mezőszentgyörgyi Dávid arra biztatott mindenkit, hogy a jövőben csatlakozzon az új szervezethez.
Az MNVH a vidékfejlesztési program tengelyeihez illeszkedő szakosztályok mentén működött. Az
első szakosztály munkáját Weisz Miklós mutatta be, aki kiemelte többek között állásfoglalásaikat,
a Youth in the Countryside kezdeményezést, a Fiatal Gazda Konferenciákat vagy a Virágzó
Vidékünk Európa Napot.
Podmaniczky László, a második szakosztály társelnöke többek között a 2014-es Hogyan tovább,
agrár-környezetgazdálkodás? konferenciát és a 15 részes, egyenként 4-5 jó példát ismertető
Vidékességek filmsorozatot említette meg.
A vidék örökségének megőrzésével és életminőségének javításával foglalkozó szakosztályról
Krizsán András és Ónodi Gábor beszélt. Előbbi többek között a Csütörtöki Iskola
faluszemináriumok és a Nagyapám Háza mester-inas program szerepét hangsúlyozta a tudás, a
hagyományok átadásában, míg utóbbi a Magyarországi és Európai Falumegújítási Díj pályázat
gondozását emelte ki. Az európai elismerést 2014-ben Tihany nyerte el.
A LEADER szakosztály legfontosabb feladatát az együttműködések kialakításában látta Kovács
István, aki szerint erre az MNVH remek példát mutatott. Ehhez a szakosztály is hozzájárult többek
között a TRANSLEADER tapasztalatcsere-programmal vagy három napos Kárpát-medencei
partnerkereső találkozóval LEADER-szervezeteknek.
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Szeressük a fejlesztendő helyet, a szó jó értelmében véve „adjuk el” magunknak és utána
másoknak, higgyünk magunkban, építsünk helyi tudást és szerezzünk forrásokat – ezekben az
elemekben látta a sikeres helyi fejlesztések kulcsát Csatári Bálint, az MNVH elnökségének tagja. A
Nyugathoz tartozunk, és az ottani jó példákat kell ellesnünk, mert csak így lehet sikeres a vidék,
mutatott rá.
2010-ben egy olyan megújulás kezdődött a vidékpolitikában, amelynek eredményeire büszkék
lehetünk, hangsúlyozta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, ennél azonban fontosabbnak
tartotta, hogy sikerült visszaadni a vidék önbecsülését. Egyre több fiatal választ olyan szakot az
egyetemeken, amely a vidékhez kötődik, és a modern társadalomban is egyre fontosabbként
jelenik meg. Az összefogás, amelyet az MNVH jelent, egy aktív közegben dolgozó kezdeményezés.
„Befogadó a vidék, és képes a megújulásra” – jelentette ki a miniszter, hangsúlyozva a
mezőgazdaság erejét a gazdasági válság éveiben, ami bizonyítja, hogy Magyarország vidékről tud
megújulni.
A közösség szerepét emelte ki a vidék életében V. Németh Zsolt környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár. A falu keresi azokat a lehetőségeket,
amelyek újra megteremthetőek, és ez lehet a természetvédelem vagy értékeink összegyűjtése,
mondta.
Az MNVH újjászervezése óta hiánypótló szerepet tölt be a vidékfejlesztésben, szögezte le Kis
Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár. A vidéki hálózat működtetése ugyan a
következő évben a Miniszterelnökséghez kerül, de számítanak a civilek együttműködésére. Céljuk a
munkahelyteremtés és a versenyképesség növelése lesz, amihez nagyon jó alapot nyújt az eddigi
munka, mondta az államtitkár.
A rendezvény hagyományaihoz híven idén is felállították a Vidékfejlesztők Karácsonyfáját, amely
alá rászoruló családoknak gyűjtöttek ajándékokat. A csomagokat és a fenyőt idén egy
kerkateskándi család kapja.
2012-ben két díjat is alapított a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnöksége a vidékfejlesztés
területén kimagasló és példamutató tevékenységek elismerésére. Hagyományosan három
vidékfejlesztőt és három vidékfejlesztő közösséget tüntetett ki a díjjal a hálózat. Az Év
Vidékfejlesztője Díjat Bedő Andrea, a Mesés Hetés projekt elindítója, Kovách Imre vidékkutató, és
az Európai Falumegújítási Díjjal Kelet-Közép-Európából elsőként kitüntetett Tihany polgármestere,
Tósoki Imre kapta. Az Év Vidékfejlesztő Közössége Díjat az Abaújvári Református Egyházközség,
Fülöpjakab település közössége és az őrségi hagyományőrző Őrállók Alapítvány vehette át, míg az
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület LEADER különdíjban részesült. Az Év IKSZT-je Díjat
Újszentmargita Község Önkormányzata vehette át. A Vidékünk Jövője Fotópályázatot Vince
Bálintné Mariann nyerte. Az Év Fiatalbarát Önkormányzata címet Alsómocsolád kapta, az Év
Fiatalbarát Vállalata címet pedig a balatonkenesei Pékmester Biscuits Kft. hódította el. Az Echo TV
versenyén az idei legszebb magyar település Tata lett.
Forrás: NAKVI

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

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

Pályázat helyi értéktárakra
Az agrártárca és a Hungarikum Bizottság a nemzeti
értékek
és
hungarikumok
gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a Hungarikum Bizottság pályázatot hirdet nemzeti értékek
és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, gondozásának támogatására - jelentette be V.
Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár hétfőn
sajtótájékoztatón, Budapesten. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időben a kiemelkedő nemzeti
értékekre, hungarikumokra irányult a figyelem, a mostani 250 millió forint keretösszegre szóló
pályázat alapvetően a helyi értéktárakra vonatkozik.
A jóváhagyott pályázati felhívás elérhető az alábbi linken:
http://www.mnvh.eu/node/593988
V. Németh Zsolt elmondta, hogy az elmúlt években 368 települési önkormányzat döntött helyi
értéktár létrehozásáról, így még további települések csatlakozhatnak a gyűjtéshez, ahol pedig már
működik, ott is lehetőség van a bővítésre.
Az államtitkár kiemelte, hogy a helyi települési értéktárak létrehozására 75 millió forint keret áll
rendelkezésre, a jelentkezést alapvetően a helyi önkormányzatok, illetve a velük megállapodó
társadalmi szervezetek nyújthatják be. Támogatják a helyi értéktár megalakulását, a bizottsági
munka megkezdését, a gyűjtési, rendszerezési munkát. Egy-egy pályázó 500 ezer és 1,5 millió vissza
nem térítendő támogatást kaphat.
A meglévő települési értéktárak esetében további 75 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre az
ott lévő értékek bemutatására - fűzte hozzá. Ez esetben 1 millió és 2 millió forint között lehet
támogatást kapni. Újszerű lesz az általános és középiskolások értékfeltáró, értékőr munkájának
támogatása 100 millió forint keretösszegből, amelyből 1 millió és 2 millió forint közötti összeget
lehet megpályázni - jelentette ki V. Németh Zsolt.
A hétfőn közzétett felhívásra január 5-étől lehet pályázni a forrás kimerüléséig. Az államtitkár szólt
arról is, hogy minden megyei önkormányzat létrehozta a saját megyei értéktár bizottságát, melyeket
megállapodások alapján összesen 190 millió forinttal támogatnak rendezvények, kiállítások,
továbbképzések, konferenciák megtartásában. Szeretnék, ha megyei márkák lennének, a megyei
identitás erősödne, például "hungarikum mellett legyen somogyikum". Az államtitkár szerint
vélhetően valamennyi megyei önkormányzat élni fog ezzel a lehetőséggel.
A külhoni értéktár támogatására - a Bethlen Gábor Alap bevonásával - meghívásos pályázati formát
választottak a rendelkezésre álló 48 millió forint keretösszegből - mondta az államtitkár.
(MTI/kormany.hu)
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Megalakították a Magyar Ruralisztikai Társaságot
A vidéki szereplők közötti együttműködés erősítésére
szerződött a Magyar Ruralisztikai Társaság, amelynek alapító
közgyűlését december 9-én tartották a Vajdahunyadvárban.

A Vajdahunyadvárban tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Ruralisztikai Társaság december 9-én.
A szervezet életre hívásával az alapítók célja a hiánypótlás, hiszen a vidékfejlesztésben nincs olyan
civil fórum, ami tovább erősítheti az együttműködést a vidék szereplői között. Ahogy Tóth Albert
megfogalmazta: „Egyértelmű, hogy ez a vidékről szóló szerveződés”. A szervezet újdonságát
véleménye szerint az jelenti, hogy előtérbe helyezi a tájszintű együttműködéseket, a tájértékeket.
Az alapítók megvitatták a szervezettel kapcsolatos gyakorlati ügyeket, az alapcélokat, a szervezeti
felépítést és a tagdíjat. Megválasztották a szervezet elnökét Csatári Bálint személyében, az
alelnökök pedig Kovács István és Szabó Gellért lettek.
Forrás: NAKVI

Telefonos alkalmazás a közvetlen értékesítésért

Termelőket keresnek! Olyan mobiltelefonos alkalmazást fejleszt a NAKVI, amely segítségével a
felhasználó könnyedén rátalál a közelében árusító termelőkre. Az adatbázis bővítéséhez most
ingyenes regisztrációt kínálnak.
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) a Földművelésügyi
Minisztérium megbízásából a családi gazdaságokat, gazdálkodókat elérhetőségeikkel, vásárlási
helyszíneit és az általuk előállított hazai, egészséges termékeket listázó megmutató mobiltelefonos
alkalmazást fejleszt. Az applikáció javítja a kisgazdaságok piacra jutási, értékesítési lehetőségeit és a
vásárlók értékelhetik is a termelőket.
Ha szívesen szerepelne az erre a célra kialakított adatbázisban, regisztráljon ingyenesen az alábbi
linken: http://www.nakvi.hu/app/termekkereso/
Folyamatosan frissítheti a megadott adatait. Az iOS és Android rendszerű telefonokon elérhető
applikációban az Ön által megadott és véglegesített termékek lesznek kereshetők.
Az alkalmazás 2015 februárjában lesz letölthető, amiről értesítést küldenek a regisztrált
felhasználóknak. A megkereséshez kapcsolódó kérdéseit a hibabejelentés linket használva küldheti
el részükre.
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Megvalósult térségi fejlesztések

Az IBO Szivattyú Kft. ügyvezetője, a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
munkaszervezetét meghívta, hogy az
elkészült LEADER pályázaton
nyert
támogatás
felhasználását
bemutassa,
illetve a cég tevékenységérő is egy rövid
beszámolót tartott.
Az adonyi székhelyű IBO Szivattyú Kft. 2011 májusában lett alapítva. A cég kizárólagos importőre
az IBO lengyel márkájú szivattyú családnak. A szivattyúk magyarországi forgalmazását a cég
2011-ben kezdte meg, és az eddig eltelt időszak tapasztalatai, vevőik elégedettsége alapján
kijelenthető, hogy az „IBO” név mára országosan egyre ismertebb, elismertebb, termékek árérték arányának, műszaki tartalmának köszönhetően. Az „IBO” márkanév mögött közel két
évtizedes tapasztalat, folyamatos fejlesztés, magas műszaki tartalom és minőség áll. A termékek
széles palettája lehetőséget biztosít arra, hogy a cég gyakorlatilag bármilyen felhasználási
területre ajánlani tudjon hosszú élettartamú berendezéseiből, amelyek között megtalálhatók a
lakossági és az ipari területen alkalmazható szivattyúk is. Termékpalettán a legegyszerűbb kerti
szivattyúktól, házi vízellátó rendszereken és szennyezett víz, szennyvíz szivattyúkon keresztül a
keringető szivattyúkon át a megemelt homok elleni védelemmel rendelkező (5%) csőkút illetve
mélykúti csőkút szivattyúig minden megtalálható a vásárlói igények szinte teljes körű lefedésével.
A fejlesztés helye Adony 0308/10 helyrajzi számú
ingatlan, mely a 6-os számú főút mellett, jól
megközelíthető helyen található. Az IBO Szivattyú Kft.
az évek óta üresen álló épületben iroda –és
raktárhelységet kívánt kialakítani. A meglévő ipari
épület a múlt század végén épült. Az épület állaga
folyamatosan romlott, elsősorban a rosszul működő
belső vízelvezetési rendszer, illetve a tetőhéjazati
beázások, továbbá a trapézlemez fedés alsó felületén
Az épület földszint és emelet kialakítású. Az átalakítás és felújítás során az épület tartószerkezete
gyakorlatilag változatlan maradt. A tető rossz vízelvezetése miatt egy kis mértékben módosított
új fedés készült (csüngő ereszes vízelvezetés). A meglévő acél tetőszerkezetre egy szelemenes, fa
szerkezetű fedélszék készült, teljes deszkázattal, fémlemezfedéssel. Az épület középső része
kétszintes. A földszinten található az üvegezett szélfogó bejárat, az emeleten pedig az irodarész.
Ehhez a középső részhez csatlakozik szimmetrikusan két oldalról egy-egy földszintes
csarnokjellegű szárny. A földszint hasznos alapterülete 255,12 m2, az emeleté 107,83 m2. Az
épület a 6-os sz. főút felé a földszinten végig üvegportálokkal épült, az oldalsó és a hátsó
homlokzata tömör falas, hátrafelé egy-egy kapuval.
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Megvalósult térségi fejlesztések
A homlokzatokon a leázott és lefagyott vakolatok javításán túl, hőszigetelés került a falfelületekre
(nem pályázati forrásból), továbbá a jelentős hő veszteséget okozó üvegportálok helyett 30 cm
vastag vázkerámia falazat épült (szintén hő szigetelve), benne új, kisebb méretű műanyag
nyílászárókkal. Az épület mennyezeten jelenleg tűzálló álmennyezet került kiépítésre, fölé pedig 20
cm kőzetgyapot hőszigetelés. Az épületben internetes (webshop) szivattyú raktáráruház működik. Az
online kiskereskedelemnek megfelelően az épületben elsősorban tárolás, illetve irodai tevékenység
zajlik.
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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. december 22.
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