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Megjelentek a kifizetési kérelmekhez tartozó MVH közlemények

Megjelentek az EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2014. augusztus 1. december 31. közötti elszámolásra, melyek elérhetőek honlapunk "EMVA kifizetési kérelmekhez
tartozó nyomtatványok" menüpontjában.
A 2014. augusztus 1. - 2014. december 31. közötti benyújtási időszakához kapcsolódó MVH
közlemények:
• 118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból a vidéki örökség megőrzéséhez
nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
• 117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
• 116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
• 115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból a falumegújításra és -fejlesztésre
igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
• 113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az alábbi jogszabályok ismerete szükséges a kifizetési
kérelmek összeállításához:
• 2007 évi XVII tv. (MVH tv.)
• 23/2007 FVM rendelet (Vhr.),
• 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet és 35/2013 VM rendelet (Leader jogcímrendelet)
• 104/2013 VM rendelet (turisztika 5. jogcímrendelet)
/egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK, 191/2009. (IX.15.) Korm. r. az építőipari
kivitelezési tevékenységről/
Az MVH közlemények ezeket a jogszabályokat foglalják össze érthető formában.
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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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Az uniós vidékfejlesztési támogatások a munkahelyteremtést szolgálják

A vidékfejlesztésre fordítható uniós
forrásoknak kifejezetten a munkahelyés a lehetőségteremtés lesz a célja a
következő hét évben, a kormány ennek
jegyében rendezi át a korábbi uniós
támogatási gyakorlatot és rendszert jelentette
ki
Lázár
János,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
hétfőn Budapesten újságírók előtt.

A mostani program a nagy gazdaságok helyett a kis és közepes - családi - gazdaságokat támogatja
egyértelműen - hangoztatta Lázár János. Kijelentette: a magyar kormány célkitűzése, hogy ne
kevesebb, hanem több munkahelyet, több támogatást kapjanak a vidéken élők. Ezt a földforgalmi
törvény megalkotásával, az ehhez igazított agrártámogatási rendszerrel, valamint adópolitikai
döntésekkel is kívánják segíteni - mondta a miniszter.

Emlékeztetett: hamarosan lezárul az Európai Bizottság és a magyar kormány között az uniós források
felhasználására vonatkozó megállapodás megtárgyalása. Ennek része a vidék- és agrárfejlesztési
program meghatározása is. Lázár János úgy vélekedett, nincs akadálya annak, hogy a partnerségi
megállapodás a következő egy hónapban aláírják. Így nem lesz akadálya annak, hogy a kormány ez év
őszén az új uniós pénzügyi időszak forrásaihoz hozzáférjenek a magyar pályázók, várhatóan az első
pályázati felhívások már szeptemberben megjelennek - fűzte hozzá. A következő hét évben a
kohéziós alapokban - a humán- és reálinfrastruktúra fejlesztésére - 7200 milliárd forint áll
rendelkezésre, míg a vidékfejlesztési célok megvalósítását 1100 milliárd forint szolgálja.
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Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az agrártámogatási rendszer részleteit ismertetve
elmondta: a magyar mezőgazdaság célja, hogy megélhetést nyújtson a vidéken élő embereknek,
továbbá biztosítsa az ország élelmiszer-ellátását, valamint minél több magyar élelmiszer legyen a belés külföldi piacokon. Különösen az állattenyésztés, a kézimunka-igényes növénytermesztés,
vetőmagtermesztés esetében növekednek az agrártámogatások, azért, hogy minél több fejlesztésre
nyíljon lehetőség - tette hozzá. Ennek alapján megduplázódnak az állattartók kiemelt támogatásai:
212 milliárd forint többlettámogatást kapnak a következő hat évben.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke azt emelte ki: mivel az elmúlt hét
évben az állatállomány drasztikusan csökkent, az állatok számát növelni kell, főként a kis
gazdaságokban, hogy erősödjön a vidék népességmegtartó ereje. Ez utóbbit segítheti még a
munkaintenzív ágazatok - például az öntözés, a kertészet - fejlesztése, ezért a NAK támogatja a
kormány által elfogadott programot.
Fazekas Sándor az MTI kérdésére elmondta: a mostani uniós költségvetési időszakban a területalapú
támogatásra várhatóan mintegy 350 milliárd forint jut évente, vidékfejlesztésre mintegy 1100
milliárd forint költhető 2020 végéig, és nemzeti forrásból mintegy 220 milliárd forint többletforrása
lesz a mezőgazdaságnak.
A résztvevők az újságírói kérdésekre adott válaszaikban azt emelték ki, hogy az agrárium és a vidék
fejlesztését célzó program fordulatot jelent a korábbi támogatáspolitikához képest. A mostani
program ugyanis a kis és közepes gazdaságokat támogatja. Lázár János úgy fogalmazott:
Magyarországnak néppárti kormánya van, ami az jelenti, hogy a nagyokkal szemben a kicsik oldalán
áll. Ez az elv az unióban is jelentős támogatást élvez, mivel vannak olyan országok, ahol már mintegy
30 hektár felett támogatást vonnak el a gazdálkodóktól - tette hozzá.
(MTI)
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MVH tájékoztató a másodfokú eljárásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény módosítása, valamint a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet módosítása alapján megváltozott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
által első fokú eljárásban hozott döntések jogorvoslati fóruma, így az MVH hatásköre a
másodfokú eljárások lefolytatására megszűnt.
Azon intézkedések esetében, amelyeknek a finanszírozása az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), vagy az Európai Halászati Alapból (EHA) történik, a jogorvoslati
kérelmeket
a
Miniszterelnökséget
vezető
miniszter
bírálja
el.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott intézkedések, a tagállami
hatáskörben nyújtott támogatások és egyéb intézkedések (így különösen a nyilvántartásokkal, és
kifizetésekkel összefüggő eljárások) esetében a jogorvoslati kérelmeket a földművelésügyi
miniszter bírálja el.
Az MVH mind a folyamatban lévő másodfokú eljárásra felterjesztett, mind a folyamatban lévő
vagy újonnan beérkező, első fokon, saját hatáskörben el nem bírálható fellebbezéseket a
hatáskörrel
rendelkező
másodfokú
hatóság
részére
fogja
továbbítani.
Kérjük ügyfeleinket, hogy az első fokú döntések ellen benyújtani szándékozott fellebbezésüket az
első fokú döntésben foglaltaknak megfelelően nyújtsák be, és az MVH első fokon eljáró hatósága
a hatályos hatásköri szabályozásnak megfelelően, határidőn belül intézkedik a fellebbezésnek a
hatáskörrel rendelkező szervhez történő felterjesztéséről.
Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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Folytatódnak a milliárdos LEADER kifizetések

739 kérelem esetében 4,2 milliárd forint összegű támogatás
kifizetését hagyta jóvá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
(EMVA)
társfinanszírozott nem terület- és állatalapú jogcímekre. A
jóváhagyott összegből mezőgazdasági jogcímekre és vidékfejlesztési
jogcímekre egyaránt 2,1 milliárd forintot fizet ki a Hivatal.
LEADER jogcímekre 390 kedvezményezett esetében mintegy 1,074 milliárd forint támogatás
kifizetést hagyott jóvá az MVH.
A LEADER jogcímek a helyi, alulról szerveződő kezdeményezések támogatására irányulnak, a
benyújtott kérelmekkel kapcsolatos támogatási döntéseket a helyi közösségek hozzák meg. A
támogatott projektek rendkívül sokszínűek, az együttműködés keretében megvalósított
mezőgazdasági gépbeszerzés mellett helyi és erdei termékek mintafarmja és módszertani
rendszerközpontja elnevezésű oktatási projekt is részesült támogatásban.
Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

MVH tájékoztató – Az Építési beruházásokra vonatkozó
jogszabályi változásokról az Uniós támogatások
szempontjából

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Ügyféltájékoztatót jelentetett meg, ami az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások
építési beruházásokhoz való igénybevételének – az ágazati jogszabályok miatt – megváltozó
feltételeit rendszeresíti.
Az Ügyféltájékoztató letölthető az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu) Hírek menüpontból, vagy
az Egyesületünk honlapjáról az alábbi linken:
http://www.mezofoldihid.hu/index.php?page=hirek&csoport_id=1&hid=452&lap=
Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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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. július 31.
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