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Hamarosan lejárnak az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes
beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási,
illetve kifizetési kérelem benyújtási határidők!

A Mezőgazdasági es Vidékfejlesztési Hivatal ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatót
készítette:
„Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmet, hogy 2015. augusztus 31-en lejárnak az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre
vonatkozó megvalósítási illetve kifizetési kérelem benyújtási határidők. A közelgő határidőre
tekintettel kérjük, hogy kifizetési kérelmeik benyújtásával ne várjanak a benyújtási határidő
végéig, azokat minél előbb nyújtsák be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem benyújtási felületen külön bejelölhető, ha a 10 napon belüli
módosítási lehetőséggel élni kivannak. Javasoljuk, hogy a módosítás lehetőséget csak akkor
válasszak, ha valamilyen dokumentum vagy adat meg hiányzik a kérelemhez, és azzal utólag
szeretnék kiegészíteni a kérelmet. Azon kérelmek elbírálását, melyeket az ügyfelek nem kivannak
módosítani, az MVH rögtön meg tudja kezdeni, ezáltal az ügyfelek előbb juthatnak a
támogatáshoz.
Az egyes beruházási jogcímek esetében a közeljövőben lejáró megvalósítási és utolsó kifizetési
kérelem benyújtási határidőkről az alábbi összefoglaló táblázatban nyújtunk áttekintő
tájékoztatást.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a határidők módosításara nincs lehetőség! A Vhr.
vonatkozó szabályai szerint egyes konkrét ügyekben (különösen jogorvoslati eljárást követő
esetekben) a megvalósítási és utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidők a táblázatban
foglaltaktól egyedileg eltérhetnek!
Kérjük, hogy kifizetési kérelmeik összeállítása során fokozott figyelmet fordítsanak a pontos és
hiánytalan kitöltésre, illetve ellenőrizzék, hogy minden szükséges mellékletet csatoltak-e. Kérjük,
hogy a kitöltéshez tanulmányozzák a vonatkozó jogszabályokat, MVH közleményeket és kitöltési
útmutatókat!

Jogcím

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatás a 122/2009. (IX.17.)
FVM rendelet alapján

Legkésőbbi
megvalósítási
határidő

Utolsó kifizetési
kérelem benyújtási
határidő

lejárt

2015. augusztus 31.

lejárt

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2009.10.01-2010.11.16.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás a 76/2011.
(VII.29) VM rendelet alapján
Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2011.09.30-2011.12.05.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás a 35/2013.
(V.22.) VM rendelet alapján
Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2013.06.17-2013.09.30
Falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás a
135/2008 (X.18.) FVM rendelet alapján

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2008.10.19-2009.01.10.
2009.11.16.-2009.12.20.
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A támogatási
határozat közlésétől
számított 3 év + 6
vagy 12 hónap
közbeszerzés
esetében
(közbeszerzés:
2009.12.15 előtt
benyújtott
támogatási kérelem
esetén +12 hónap,
2009.12.15. után
benyújtott
támogatási kérelem
esetén +6 hónap).
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Megvalósítás + 1 év,
de legkésőbb 2015.
augusztus 31.
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Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatás a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2008.10.19-2009.01.10.
2009.11.16-2009.12.20.

Építési beruházás
esetén a támogatási
határozat közlésétől
számított 3 év (Ha
közbeszerzéses
2009.12.15 előtt
benyújtott
támogatási kérelem
esetén +12 hónap,
2009.12.15. után
benyújtott
támogatási kérelem
esetén +6 hónap)

Megvalósítás + 1 év,
de legkésőbb 2015.
augusztus 31.

Kizárólag
Gépbeszerzés
esetén a támogatási
határozat közlésétől
számított 2 év (Ha
közbeszerzéses + 6
hónap)

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatás a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet alapján

Építési beruházás
esetén a támogatási
határozat közlésétől
számított 3 év (Ha
közbeszerzéses +6
hónap)
Kizárólag
Gépbeszerzés
esetén a támogatási
határozat közlésétől
számított 2 év (Ha
közbeszerzéses + 6
hónap)

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2011.06.15-07.15.

Megvalósítás + 1 év,
de legkésőbb 2015.
augusztus 31.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatás a 47/2012. (V. 11.) VM rendelet alapján
2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2012.06.01-06.30.
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A támogatási
határozat közlésétől
számított 3 év + 6
vagy 12 hónap
közbeszerzés
esetében

Vidéki örökség megőrzésére nyújtandó támogatás a
138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján

(közbeszerzés:
2009.12.15 előtt
benyújtott
támogatási kérelem
esetén +12 hónap,
2009.12.15. után
benyújtott
támogatási kérelem
esetén +6 hónap).

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2008.10.19.-2009.01.10.
2009.11.16.-2009.12.20.

2008.10.19- 2009.01.10.

A támogatási
határozat közlésétől
számított 3 éven
belül, ami
közbeszerzés esetén
12 hónappal
hosszabbodik

Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó
támogatás a 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet alapján

A támogatási
határozat közlésétől
számított 3 év + 6
vagy 12 hónap
közbeszerzés
esetében

Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó
támogatás a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2009.11.16-2009.12.20.

Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó
támogatás a 44/2011. (V. 26.) VM rendelet alapján

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2011.07.01-08.01.

2458
2458 Kulcs,
Kulcs, Rákóczi
Rákóczi u.
u. 139.
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(közbeszerzés:
2009.12.15 előtt
benyújtott
támogatási kérelem
esetén +12 hónap,
2009.12.15. után
benyújtott
támogatási kérelem
esetén +6 hónap).
A támogatási
határozat közlésétől
számított 3 éven
belül, ami
közbeszerzés esetén
6 hónappal
hosszabbodik
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Megvalósítás + 1 év,
de legkésőbb 2015.
augusztus 31.

Megvalósítás + 1 év,
de legkésőbb 2015.
augusztus 31.

Megvalósítás + 1 év,
de legkésőbb 2015.
augusztus 31.

Megvalósítás + 1 év,
de legkésőbb 2015.
augusztus 31.
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Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó
támogatás az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet alapján
2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

A támogatási
határozat közlésétől
számított 3 éven
belül, ami
közbeszerzés esetén
12 hónappal
meghosszabbodik

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

2015. október 30.

2015. október 30.

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2012.07.01-07.31.
Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó
támogatás a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2013.11.25.-2014.01.15.
Integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) kialakítására és
működtetésére igénybe vehető támogatás a 112/2009. (VIII.
29.) FVM rendelet alapján

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2009.09.01-2009.10.15.
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető
támogatások a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján

Támogatási kérelembenyújtási időszak:
2013.11.25.-2013.12.13.
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető
támogatások a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján

Támogatási kérelem benyújtási időszak:
2015.05.07.-05.18.
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Nyári nagyüzem az MVH-ban!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) munkatársai megfeszítetten dolgoznak, hogy
a sikeres agrártámogatási-kérelembenyújtást követő ellenőrzéseket időben elvégezzék, és így
októberben megkezdődhessenek az előleg kifizetések – jelentette ki Gyuricza Csaba az MVH
elnöke Dombóváron tartott sajtótájékoztatóján.
Az egységes kérelmek kitöltési és ellenőrzési tapasztalatairól beszámolva az elnök kiemelte, hogy
a kérelembenyújtás összességében sikeres volt. Nemcsak a gazdáknak kellett alkalmazkodniuk a
többször módosuló jogszabályi háttérhez és a kérelemkitöltő szoftver újdonságaihoz, hanem a
hivatalnak
is
a
közvetlen
támogatások
megváltozott
rendszeréhez.
Júliusban elkezdődött az ellenőrzési időszak, ami a területalapú támogatásoknál szeptember
végéig tart. Rendhagyónak nevezte az MVH elnöke az Agrár-Béta Mezőgazdasági Kft.
Birkamajorjában megrendezett eseményt, mert a kifizetésekről és a benyújtásról gyakran, az
ellenőrzésekről
annál
ritkábban
szoktak
tájékoztatást
adni.
Az MVH új vezetése az ügyfélbarát hivatal célkitűzést szem előtt tartva a gazdák partnereként
igyekszik ellátni feladatát ezen a területen is. Nem szankcióorientált, kerüli a túlzott, öncélú
ellenőrzéseket, ugyanakkor betartjuk az uniós és hazai szabályok által rögzített ellenőrzési
kereteket. Ezeket be kell tartani, ugyanis az ellenőrzések befejeződéséig nem kezdődhetnek meg
a kifizetések! Az átlátható, tisztességes működés minden ügyfél érdeke. Az ellenőrzések a
támogatási összegek „növeléséhez” is hozzájárulhatnak, mert a jogosulatlan igénylők kiszűrése
révén több marad a jogosult gazdáknak - emelte ki az MVH elnöke. Az adminisztratív, formai
ellenőrzést minden kérelmező esetében elvégezzük, viszont helyszíni ellenőrzés például a
területalapú támogatásoknál - jogcímenként változó mértékben - az ügyfelek rendszerint 10 %-át
érinti.
Fontos, hogy a gazdabarát szemlélet a helyszíni ellenőrök munkáját is jellemezze, ezért az ő
oktatásukra már a tavasz folyamán nagy hangsúlyt fektettünk. Kommunikációs tréningeket
szerveztünk
a
konfliktushelyzetek
kialakulásának
megelőzésére,
kezelésére.
Gyuricza Csaba tájékoztatott az egyes jogcímeknél előforduló legjellemzőbb hibákról. Hozzátette,
hogy amíg az ügyfelet nem értesítette szabálytalanságról a hivatal, addig az ügyfél szankció
nélkül visszavonhatja a téves igénylését! Kérte, hogy a benyújtott kérelmeik felülvizsgálatát a
gazdák tegyék meg.
A zöldítés új elem volt az idei évben, a legtöbb kérdés az ökológiai fókuszterületekhez (EFA)
kapcsolódott, amelyekről korábban a hivatal sajtóanyagot is megjelentetett. Az elnök kiemelte,
hogy több tagállammal ellentétben Magyarország a kőfalak kivételével minden lehetőséget
megadott a gazdálkodók számára az EFA elemek kijelöléséhez. Megnyugtatónak nevezte azt is,
hogy másodvetéssel is tudják teljesíteni az előírt EFA-százalékot, és hogy az idei évben még nincs
szankció a zöldítési hibák miatt.
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Az egységes területalapú támogatással (SAPS) összefüggésben hangsúlyozta, hogy az MVH
kezdeményezte a jogszerű földhasználat igazolásnak könnyítését. Az erről szóló, júniusban
elfogadott jogszabály-módosítás alapján a hivatal a korábbiaknál többféle dokumentumot fogad el
– pl. önmagában a tulajdoni lapot is – a jogszerű földhasználat igazolására.
A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatására nagyszámú, mintegy 7000 kérelem érkezett.
Ennél a jogcímnél is a becsületesen pályázó gazdákat szeretnénk támogatni, így mind formai mind
tartalmi tekintetben fokozottan ellenőrzi az MVH a kérelmeket, hogy elkerülhessük az esetleges
visszaéléseket. Itt is érvényes – emelte ki az elnök-, hogy amíg az ügyfelet nem értesítette
szabálytalanságról a hivatal, addig szankció nélkül vissza lehet vonni a téves igénylést.
A kistermelői támogatási rendszerbe való belépésről augusztus 15-ig lehet dönteni, eddig mintegy
50 ezren kérték ezt a támogatási formát.
Gyuricza Csaba felhívta a figyelmet, hogy mivel új jogcímről van szó, az MVH mindent megtesz az
ügyfelek kellő tájékoztatása érdekében. Ezért közvetlenül az igénylő felületről is elérhető az a
kalkulátor,
amellyel
kiszámolhatják,
megéri-e
a
rendszerbe
belépniük.
A Darányi Ignác Terv - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007–2013 zárásával
kapcsolatban Gyuricza Csaba elmondta, hogy az EU által meghatározott határidőben, 2015.
december 31-ig ki kell fizetnie az MVH-nak minden ehhez az időszakhoz kötődő beruházási
támogatást! A hivatal munkatársai megfeszítetten dolgoznak a kifizetések sikeres
megvalósításáért, ütemtervet is készítettünk a feszes határidők betartása érdekében-tette hozzá
az elnök.
A még kifizetésre váró támogatások mind a kérelmek darabszámát, mind összegét tekintve
kiugróan magas számot jelentenek a 2007-2013 programozási időszak történetében. Éppen ezért a
feladat teljesítéséhez ügyfeleink maximális együttműködésére is szükség van, különösen a
kifizetési kérelmek útmutatások szerinti összeállítása, mielőbbi benyújtása, és az esetleges
hiánypótlások teljesítése tekintetében - hangsúlyozta az MVH elnöke.
Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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Ismét OMÉK! – Minden ízével több leszel
Idén szeptember 23-27. között ismét Budapesten, a Hungexpón gyűlik össze az agrárium színejava, az ország legnagyobb és legelismertebb mezőgazdasági seregszemléjén, az OMÉK-on.
Öt napra a Hungexpo területére sűrítjük
Magyarországot, hogy a gasztronómia, a
magyar tájak és a hazai kultúra segítségével
a látogatók élményeken keresztül ismerjék
meg hazánkat. Az Országos Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár
Magyarország legnagyobb, legrégebbi, és
nagy tradíciókkal bíró agrárgazdasági
rendezvénye, amely több mint 100 éves
múltra tekint vissza.
A rendezvény mindenkori küldetése az volt – és ma is az –, hogy az agrárszektor eredményeit
bemutassa.
A Magyar Turizmus Zrt. koncepciója szerint az OMÉK 2015 a szakmai alapokat megőrizve,
dinamikusan nyit a nagyközönség felé is, programokkal és élményekkel téve vonzóvá a
rendezvényt a lehető legszélesebb célközönség számára. Az OMÉK 2015 öt napja alatt a
látogatók hiteles élményeket szerezve járhatják majd be a Hungexpo területén megjelenő
Magyarországot. A kirándulás során megismerhetik hazánk ízeit, termékeit, kultúráját, értékeit,
és valamennyi tájegységének különlegességeit.
Az OMÉK 2015 koncepciójának legnagyobb újdonsága a régiós megjelenés, amely a helyi
mezőgazdaság, a régió hagyományainak bemutatásával hozza közel a látogatóhoz Magyarország
tájait. A nagyközönség nemcsak végigjárhatja és végigkóstolhatja a tájegységek ízeit, de haza is
viheti őket, hiszen az OMÉK 2015 nemcsak kiállítás, hanem vásár is. Ráadásul ebben az évben
jóval több kistermelőt, őstermelőt és családi gazdaságot szeretnénk bemutatni a nagyközönség
számára, hogy igazán sokszínű és változatos élményekben részesüljön minden látogató.
Idén is lesznek változatos, kicsiknek és nagyoknak szóló állatbemutatók, kulturális, szórakoztató,
és kézműves programok, gépbemutatók, kertészeti vásár, s természetesen helyet kap az
őshonos állatpark is. És ami nem maradhat el: gasztronómia minden mennyiségben. Valamennyi
régió központi részén „gasztrofalvakban" kaphatnak ízelítőt a vidék legjobb boraira, pálinkáira,
és kézműves söreire kíváncsi vendégek.
Forrás: http://omek.itthon.hu/87
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Felkészülni
az
elkerülhetetlenre,
megelőzni az elkerülhetőt!
2015 szeptemberében, immár második
alkalommal rendezik meg a Gazdag Gazda
Konferenciasorozatot. Idén a Herman Ottó
Intézet
is
képviselteti
magát
a
rendezvényeken, ahol a központi téma az
éghajlatváltozás lesz.

A Magro.hu által szervezett szakmai rendezvények központi témája az egyre égetőbbé váló
éghajlatváltozás, annak a mezőgazdaságra gyakorolt hatása, és a lehetséges alkalmazkodási
módok lesznek. A konferencia alcíme is ezt tükrözi: „Hogyan reagáljunk a változó éghajlat
kihívásaira a talaj-előkészítéstől a betárolásig.”
A nap programját a szervező Magro.hu mezőgazdasági piactér úgy válogatta össze, hogy minél
több területet érintsen a témakörben, és naprakész, gyakorlatias tudással gazdagodjanak a
résztvevők. Előadnak neves, piacvezető cégek szakemberei, intézmények, hivatalok vezetői és
megosztja tapasztalatait az ország talán legismertebb biogazdálkodása is. A szakértők tartalmas
és változatos előadásokkal, esettanulmányokkal készülnek, a kerekasztal beszélgetésbe pedig
bárki bekapcsolódhat, kérdezhet a gazdálkodók tapasztalatairól, jogszabályokról, pályázati
lehetőségekről. A nap végi izgalmakat nyereménysorsolás biztosítja. A szervezők mind a négy
helyszínen a gazdaságban felhasználható értékes termékeket, lombtrágyákat, talajbaktérium
készítményeket, növénykondicionálókat sorsolnak ki több tízezer forint értékben.
Országosan négy különböző időpont és helyszín közül választhatja ki mindenki a neki
legkedvezőbb alkalmat!
Időpontok és helyszínek:
2015. szeptember 7. Budapest
2015. szeptember 10. Kaposvár
2015. szeptember 16. Berettyóújfalu
2015. szeptember 22. Szeged
Részletes program és jelentkezés az esemény hivatalos honlapján!
Forrás: www.magro.hu
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A kormány minden uniós pályázatot kiír 2017 júniusáig

A 2020-ig tartó uniós ciklus teljes keretösszegére kiírja a pályázatokat a
kormány 2017. június 30-ig. A döntésnek az a célja, hogy olyan beruházások
valósuljanak meg, amelyek az ország exportképességét növelik vagy új
munkahelyeket teremtenek.
Az összes EU-s pályázat kiírása 2017 júniusáig olyan versenyelőnyt nyújt a hazai szereplőknek,
amelyre nem csak hazánkban, de az Európai Unió más tagállamaiban sem volt még példa –
mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős
helyettes államtitkára.
Míg a 2007-2013-as fejlesztési ciklus teljes keretösszegének mindössze 16 százalékát
pályázhatták meg a vállalkozások, most az ország rendelkezésére álló 12 ezer milliárd forint 60
százalékára nyújthatnak be a gazdasági szereplők tervezett fejlesztéseket. A maradék 40
százalékot ugyan az állam használja fel, de ez is a gazdaságfejlesztést szolgálja. Példaként
említhető, hogy 2020-ig az összes megyei jogú várost bekapcsoljuk a gyorsforgalmi úthálózatba,
ami lehetővé teszi, hogy az infrastruktúra hiánya ne lehessen egy fejlesztés akadálya.
A kormánynak elsődleges célja nem a források elégetése, hanem a vállalkozások számára
elérhetővé tétele, ezért a gyors kiírások nem jelentenek egyet azzal, hogy olyan projektek
kaphatnának támogatást, amelyek nem felelnek meg a munkahely teremtési vagy
exportorientált elvárásoknak.
A gyorsított pályáztatás oka, hogy a Kormány el akarja kerülni az előző ciklus zárásának
tapasztalatait, amelyben a pénzügyi zárás utolsó évét is projekt-végrehajtási feladatokkal kell
tölteni, a kifizetések zárása helyett.
Lehetőséget adunk arra, hogy a magyar vállalkozások a térség többi országának vállalkozásaihoz
képest sokkal gyorsabban juthassanak hozzá az uniós forrásokhoz.
Az európai uniós források a magyar vállalkozóké. Ezekkel a forrásokkal a kormánynak csak két
dolga van: minél hatékonyabban és minél gyorsabban eljuttatni a vállalkozásokhoz.
Forrás: Miniszterelnökség
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Magyarország az őszre teljesen lehívja az előző ciklus
uniós forrásait
A hazai pályázóknak már kifizették a 2007-2013-as uniós ciklus
forrásainak 96 százalékát, és ősszel befejeződhet az uniós keret teljes
lehívása - mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára
szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.
A helyettes államtitkár ismertette: szerdáig 7925 milliárd forintot fizettek ki, az Európai Uniótól
érkező 8200 milliárd forintot figyelembe véve így mintegy 96 százalékon áll az uniós források
kifizetése. Az ősz második felére befejezhető az uniós források nagyjából 100 százalékos lehívása jelentette ki.
Felidézte, hogy 2013-ban az Európai Bizottság még úgy látta, 600-800 milliárd forintos
forrásvesztés fenyegeti Magyarországot.
Csepreghy Nándor szerint az eredmények azt mutatják, hogy helyesek voltak az
intézményrendszer átalakítására vonatkozó kormányzati döntések, és a kormány reformjai a
fejlesztéspolitikában is működnek.
A helyettes államtitkár utalt arra, hogy a 2007-2013-mas időszak zárása kapcsán még több vitás
ügyet kell rendezni az Európai Bizottsággal.
Emlékeztetett, hogy a múlt héten egy kérdés megoldódott: a gazdaságfejlesztési program 4.
prioritástengelyét - amelyben a visszatérítendő források vannak - feloldotta a Bizottság, és újra
elkezdte folyósítani a kifizetéseket. Várhatóan a program többi felfüggesztett tengelyénél is
ugyanez a lépés két-három héten belül megtörténik - jelezte Csepreghy Nándor.
A helyettes államtitkár kitért a 2014-2020-as időszakra, amikor Magyarországnak jelentősen
magasabb összeg, összesen 12 ezer milliárd forint elköltésére van lehetősége.
Az összeg tíz operatív program keretében használható fel, ebből kilenc már megkapta az uniós
jóváhagyást. Az utolsó egyeztetési szakaszban van a halászati operatív program, amelynek
összege elhanyagolható a többihez képest - mondta.
Felidézte, hogy két nappal ezelőtt fogadták el a mezőgazdasági és vidékfejlesztési programot,
ennek értelmében 1300 milliárd forint jut alapvetően kis- és közepes méretű gazdaságokhoz.
A helyettes államtitkár történelmi lépésnek nevezte, hogy Magyarország a mezőgazdasági
nagyvállalkozók helyett a kis és közepes családi birtokokra fordíthatja az összeg 80 százalékát.
Közlése szerint az idén év végéig összesen 2700 milliárd forint értékben hirdetnek meg uniós
pályázatokat, ez 133 kiírást jelent. Mintegy 90 milliárd forintnyi kiírás már megjelent - tette hozzá.
A humán fejlesztések területén még 27 felhívás várható az év végéig mintegy 145 milliárd forint
keretösszeggel, ebből egészségügyi intézményeket, iskolákat lehet korszerűsíteni, illetve jelentős
összegeket lehet felhasználni az idősgondozás területén.
A közlekedés fejlesztésére, új utak építésére, illetve meglévő út- és vasúthálózat felújítására 1215
milliárd forint jut még az idén.
Energetikai fejlesztésekre mintegy 630 milliárd forint áll rendelkezésre - ismertette, hozzátéve,
hogy az év végéig további 20 milliárd forint jut a közép-magyarországi fejlesztésekre.
Az eddig meghirdetett kiírásokra összesen 3530 pályázat érkezett be mintegy 262 milliárd forint
forrásigénnyel. Ebből 736 már támogató döntéssel rendelkezik - mondta el Csepreghy Nándor.
Forrás: www.kormany.hu
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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, 2015. augusztus 28.
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