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Aktuális kifizetési kérelem közlemények

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2015. január 23-án és 26-án közzétette a február 1től benyújtható kifizetési kérelmek közleményeit többek között az alábbi jogcímekkel
kapcsolatban:
•
•
•
•
•

Falumegújítás-és fejlesztés (11/2015.(I.23.) számú MVH Közlemény)
Vidéki örökség megőrzése (9/2015.(I.23.) számú MVH Közlemény)
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (26/2015. (I.26.) MVH közlemény)
Turisztikai tevékenységek ösztönzése (20/2015.(I.23.) számú MVH Közlemény)
LEADER (14/2015.(I.23.) MVH Közlemény)

A közlemények elérhetők a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján
(www.mvh.gov.hu), valamint egyesületünk honlapján az "EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó
nyomtatványok" menüpontjában.
Munkaszervezetünk továbbra is segítséget nyújt a kifizetési kérelmek összeállításában,
kérdéseikkel keressenek bennünket!

Megváltozott
felülete

az

elektronikus

ügyintézés

A könnyebb, gyorsabb e-ügyintézésről olvasható rövid tájékoztatóban az MVH pontosan
bemutatja az új felület használatát. A tájékoztató elérhető az egyesület honlapjának Hírek
menüpontja alatt.
Kérjük, fogadják bizalommal; ismerkedjenek vele, használják! Minden felmerülő kérdés esetén
továbbra is forduljanak az MVH Ügyfélszolgálatához!
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra, hogy a hírek és tájékoztatók közzétételének célja az
ügyfelek értesítése. A támogatás érvényesítéséhez szükséges tennivalókról illetve azok
feltételeiről és módjáról kizárólag az adott jogcímekhez tartozó jogszabályok rendelkeznek.
Kérjük ezek pontos tanulmányozását!
Szükség esetén forduljanak bizalommal az MVH ügyfélszolgálatához!

Újabb tanyabuszok a vidéki térségek szolgálatában
Hamarosan újra pályázatot hirdet a kormány a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. A pályázaton elnyerhető
támogatás jelentősen segíti helyi közlekedés feltételeinek javítását –
jelentette be Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős
helyettes államtitkár a tanyák fejlődési lehetőségeit elemző szakmai
műhelykonferencián.

A pályázatok – tervezett áprilisi – meghirdetésével a települési önkormányzatok, önkormányzati
társulások, non-profit szervezetek és egyházak önerő nélkül is lehetőséget kapnak a közösségi
kistérségi szolgáltatás ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére.
A tervezés alatt álló új Vidékfejlesztési Programban is számos egyéb lehetőség áll a vidéki térségek
felzárkózásának elősegítésére. Turisztikai, kézműves vagy bármely más specifikus helyi szolgáltatás
támogatására várhatóan átalányköltséget számolhatnak majd el a pályázók.
Kiemelten érvényesül a jövőben az élelmiszertermelő mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a
mezőgazdasági termelők munkahelyteremtő támogatása, versenyképességük növelése, innovációs
fejlesztéseik ösztönzése. A LEADER pályázati kiírásai útján támogatja a felmerülő fejlesztési igények
helyben történő megvalósítását.
A 2014-2020-as program az előzőnél nagyobb hangsúlyt fektet a Helyi Fejlesztési Stratégiák
minőségére, amelyek az előttünk álló időszakban a helyi gazdaság megerősítése mellett a
kedvezőtlen társadalmi folyamatok enyhítését, a fenntartható gazdálkodást és az ökofalvak
turisztikai fejlesztését támogatják. A 2014-2020-as programozási ciklus egységesített pályázati
rendszerérében – így a LEADER-programban is – lényegesen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb
lesz, a pályázóknak sokkal kevesebb adminisztrációs teherrel kell szembenézniük.
Agrár-vidékfejlesztési célokra 2020-ig mintegy 1250 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány
legfontosabb célja vidéki munkahelyek teremtése és a kézimunkaerő-igényes ágazatok koncentrált
támogatása. Előreláthatólag Brüsszel májusban fogadhatja el a hazai programot.
(Forrás: Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárság)
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A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése
pályázat
Nemrég megjelent a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító
Hatóságának 6/2015 (III. 13.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet
megjelenéséről. A Darányi Ignác Terv keretében működő 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. A benyújtási időszak kezdete: 2015. április közepe. Az alapszolgáltatások
jogcím kedvezményezettjeinek köre a települési önkormányzatokra, önkormányzati társulásokra,
nemzetiségi önkormányzatokra, nonprofit szervezetekre (egyesületek, alapítványok, például
polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyekre terjed ki. A rendelet mellékletét képezi a
jogosult településeket tartalmazó településlista. Az ügyfélnek székhellyel kell rendelkezni azon a
településlistában található településen, amelyen a fejlesztést meg kívánja valósítani.
A rendelet alapján kettő célterület kerül megnyitásra. Az első célterület keretében támogatás
vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második
célterület keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez. A
támogatható tevékenység: új gépjármű beszerzése. Az egy támogatási kérelemben igényelhető
támogatás összege: személygépjármű esetén legfeljebb nettó 3,5 millió forint, terepjáró esetén
legfeljebb nettó 5 millió forint, mikrobusz esetén kevesebb, mint nettó 8 millió forint. A
támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka. Az alapszolgáltatások jogcím
esetében a támogatási kérelem elektronikus úton nyújtható be. Felhívom a figyelmet, hogy az
Irányító Hatósági Közlemény csupán tájékoztató jellegű!
Forrás: Miniszterelnökség
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A fiatal gazdákat hozza helyzetbe az új vidékfejlesztési program

Az új programban 250 millió eurót meghaladó forráskeret áll a fiatal
gazdák rendelkezésére – mondta a Magyarországi Gazdakörök Országos
Szövetségének (Magosz) Tapolcán tartott, regionális ifjúsági
gazdatalálkozóján Kis Miklós Zsolt.

A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési államtitkára szerint a tapolcai fórum jó alkalmat teremt
arra, hogy a gazdák megismerjék az új agrárpolitika vívmányait, amelynek köszönhetően
egyszerűbbé, átláthatóbbá válik a pályázati rendszer, és amely igyekszik kiküszöbölni a korábban
tapasztalható visszaéléseket, előtérbe helyezve a jóhiszemű pályázók érdekeit.
Kis Miklós Zsolt, a Magosz Ifjú Gazda Tagozatának elnöke hozzátette: az új programban
alprogramként megjelenik a fiatal gazdák támogatása, így számukra külön forrásként jelenik meg a
következő hat évre vonatkozó, 250 millió eurót meghaladó forráskeret.
Az államtitkár elmondta azt is, hogy a 2007 és 2013 közti uniós ciklus időszakából visszaáramlott
forrásból új jogcímeket írnak ki a gazdák számára, többek között gépjárműbeszerzésre, kertészeti
gépbeszerzésre.
Jakab István, a Magosz elnöke tapolcai sajtótájékoztatón elmondta: a májusban életbe lépő
vidékfejlesztési program egyik legfontosabb eleme a fiatal gazdák támogatása, hogy be tudjanak
kapcsolódni az ágazati versenybe.
A Magosz a gazdaszolidaritást szem előtt tartva gyűjtést kezdeményez a kárpátaljai magyar
családok javára.
(MTI, kormany.hu)
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Megvalósult térségi fejlesztések

Működnek a LEADER-es kamerák Rácalmáson
Rácalmás Város belterületén 2014. májusában átadásra került a LEADER-es pályázati forrásból
megvalósított térfigyelő kamerarendszer. A térfigyelő kamerarendszer egy központi egységből és 12
db kültéri kihelyezett kamerából áll, melyből 2 db kamera mozgatható is. A teljes beruházási költség
több mint 16 millió forintba került, melyből az elnyert 5 000 000 Ft támogatást Rácalmás Város vette
igénybe, mint pályázó. A kamera rendszer kiépítése nagyban igazodott a bűnözői elkövetési
módokhoz, így a kamerák kihelyezése a városba bejövő utak mentén valósult meg, illetve a
forgalmasabb területek is lefedésre kerültek. A Rácalmás Város Önkormányzata a helyi
Polgárőrséggel folyamatos szakmai egyeztetéseket végzett, illetve a helyi rendőrséggel annak
érdekében, hogy a biztonsági rendszer minél hatékonyabban kerüljön kialakításra. A kamerarendszer
kiépítésének köszönhetően a városban élők nagyobb biztonságban érezhetik magukat és az első
hónap tapasztalatai alapján elmondható, hogy a bűnözési elkövetések száma is csökkent. Rácalmás
Város polgármestere elmondta, hogy tervezik a térfigyelő rendszer bővítését, hiszen a pályázaton
megvalósított 12 db kamera még nem nyújt teljes lefedettséget a városnak, így mindenképpen ezt
bővíteni szükséges még.
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Megvalósult térségi fejlesztések

Molnár Melinda őstermelőnél jártunk
Molnár

Melinda

pusztaszabolcsi

őstermelő mutatta ba a LEADER III. körös
pályázat

keretében

megvalósult

beruházását. A pályázat keretén belül
egy állatok tartására szolgáló épületet
egy istállót valósított meg, melyben
állattartási tevékenységet kíván folytatni
főleg szarvasmarha és ló állományban
A ló állomány beszerzését azért is tervezi, hogy a későbbiek folyamán iskoláskorú gyermekek
lovagoltatását is meg tudja valósítani, illetve hozzá kapcsolódóan egy olyan bemutató jellegű központot is
ki tudna alakítani, mely oktató és nevelő jelleggel bírhat a gyermekek nevelése terén.
A pályázatban 1 db istálló megépítése volt a cél és a hozzá tartozó kiszolgáló épület kialakítása is
megvalósult, hiszen valahol a gondozó személyzetnek is szükséges helyiséget biztosítani, illetve raktárra is
szükség van, mely szintén ebben az épületben kapott helyet, illetve az adminisztrációs tevékenység is
ezen épületen belül valósul meg egy iroda formájában.

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, 2015. március 31.
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