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Pályázati felhívás – Álláslehetőség

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Elnöke pályázatot hirdet munkaszervezet
vezetői feladatok ellátására.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

főiskolai vagy egyetemi végzettség (vidékfejlesztés, területfejlesztés, agrár,
pénzügy, közgazdaság, társadalmi, humán szakterület)
legalább középfokú pénzügyi végzettség,
vidékfejlesztés vagy város/térségfejlesztés területén szerzett legalább 2 éves gyakorlat,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek /Word, Excel/,
gépjárművezetői jogosítvány, saját gépjármű.

Előnyt jelent:
•
•
•

helyismeret,
EU-s pályázatoknál funkcióbővítő és város/térségfejlesztési tapasztalat,
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál, Önkormányzati szférában vagyonkezelési,
város/térségfejlesztési területen vagy más akciócsoportnál betöltött pozíció, illetve
vidékfejlesztési-térségfejlesztési szakmai szervezetnél való munkavállalás.

A pályázathoz csatolandó iratok:
•
•
•
•

részletes fényképes szakmai önéletrajz
erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a megkérésről
szakmai program, vezetői elképzelések
iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata

Szükséges kompetencia:
•
•
•
•

együttműködési képesség
precizitás, rugalmasság, pontosság
önállóság
jó kommunikációs készség

Az álláshely határozatlan időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra vonatkozóan kötött
munkaszerződés keretében, 2015. szeptember 1. napjától tölthető be. A pályázatokról az Elnök
legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig dönt. A pályázatokat Márok Csaba elnök részére kell
személyesen benyújtani legkésőbb 2015. augusztus 28-ig (2422 Mezőfalva Kinizsi u. 44.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata).

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

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

Projektötlet gyűjtés 2014-2020-as térségi tervezéshez

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület a 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakra
vonatkozóan, a rendelkezésre álló fejlesztési források optimális felhasználása érdekében Helyi
Fejlesztési Stratégiát hoz létre, mely alapján a LEADER források helyben felhasználhatók lesznek.
Ennek érdekében a munkaszervezet hamarosan megkezdi a projektötletek gyűjtését. A tervezett
pályázati kiírások valós igényekhez való igazítása érdekében várjuk majd az önkormányzatok, civil
szervezetek, vállalkozások, őstermelők fejlesztési elképzeléseit. A projekt gyűjtő adatlap elérhető
lesz az egyesület honlapján.
Bármilyen projekt ötletet, elképzelést szívesen fogadunk és a jövőben arra törekszünk, hogy
ezekhez forrást is tudjunk ajánlani akár a LEADER-ből, akár más forrásból.
A LEADER források mellett majd természetesen más fejlesztési források is elérhetőek lesznek a
térség számára, mint például a Vidékfejlesztési Program egyéb intézkedései, melyeknek sikeres
igénybevételéhez irodánk munkatársai igyekeznek majd minden segítséget megadni.
Egyesületünk majd a következő településekről várja a fejlesztési elképzeléseket:
Adony, Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa, Kulcs, Perkáta, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza, Baracs,
Daruszentmiklós, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Rácalmás, Hantos

Benyújtásra került a Vidékfejlesztési
Program az Európai Bizottsághoz

A 2014-2020-as programozási ciklusra vonatkozó Vidékfejlesztési Program hivatalos benyújtása
2015. június 12-én megtörtént. Az ezt követő formális bizottsági eljárások maximum 60 napot
vehetnek igénybe, így a program jóváhagyása várhatóan júliusban megtörténik. A hivatalos
elfogadástól kezdve a jogcímek megnyitása lehetővé válik. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó
Vidékfejlesztési Program letölthető az egyesület honlapjáról.
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450 milliárd forintnyi pályázattal indít magyar nyelvű honlapot az MFK
„A több 1000 milliárdos európai pályázati források hatékonyabb
felhasználásáért, 66 nyitott pályázattal indít magyar nyelvű honlapot a Magyar
Fejlesztési Központ” – jelentette be Kiss Antal, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium miniszteri biztosa, a központ vezetője 2015. július 28-án,
Budapesten. A www.palyazatokmagyarul.eu az unióban elsőként mindenki
számára elérhető, felhasználóbarát internetes felületen nyújt naprakész
tájékoztatást a közvetlen uniós forrásokra pályázni kívánóknak.

Kiss Antal kifejtette: a magyar kormány – Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter javaslatára –
fél évvel ezelőtt hozta létre a budapesti székhelyű, brüsszeli képviselettel is rendelkező Magyar
Fejlesztési Központot azzal a céllal, hogy a közvetett támogatások mellett az ún. közvetlen uniós
kifizetésű források elnyerésében segítse a magyar pályázókat országhatáron innen és túl.
A 2014-2020 közötti ciklusban több mint 130 milliárd euró értékű közvetlen forrás nyílik meg
évente több mint félezer pályázatban. Az állami szervek, háttérintézmények, civil szervezetek,
alapítványok, cégek és önkormányzatok által elnyerhető támogatások főként a kutatás-fejlesztés, az
innováció, az oktatás, a közlekedés, a környezetvédelem-klímapolitika és az energetika területein
hasznosulhatnak. A pályázatok döntően konzorciálisak, több országból származó résztvevők
összefogásával is elnyerhetők.
A www.palyazatokmagyarul.eu honlapon az év végéig további hatvan-hetven pályázat feldolgozása
várható. A közvetlen források területén a tagállamok között egyedülállónak számító internetes
platformmal egy időben elindul a www.nyeromagyarok.eu oldal is, amely képekkel illusztrálva
mutatja be a már megvalósult, sikeres pályázati történeteket.
Perger István, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője hangsúlyozta: a
kezdeményezés a soknyelvűséget és az átláthatóságot erősíti, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
minél több színvonalas és sikeres magyar nyelvű pályázat szülessen.
A közvetlen uniós források felhasználásában érvényesülő partnerségi szemlélettel tovább növelhető
a Duna régió társadalmi és gazdasági kohéziója. A határon átnyúló projektek az Európában élő
teljes magyar nemzeti közösség további fejlődését szolgálhatják. Magyarország emellett
katalizátorszerepet tölthet be a térségben, együttműködve Szlovákiával, Romániával,
Horvátországgal, segítve a felzárkózó Szerbiát és Ukrajnát. A 17 féle uniós szakpolitikai program
pályázataiból a hazai köz-, verseny- és civil szféra szereplői egyaránt forráshoz juthatnak.
(Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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Változnak a határidők, több idő jut a megvalósításra
A kertészeti gépek, valamint a tanyabuszok beszerzésére, illetve egyes
LEADER fejlesztéseket megvalósító ügyfeleknek kedvez az a
Miniszterelnökség
által
kiadott
rendeletmódosítás,
amelynek
köszönhetően kitolódnak a projektek megvalósítási határidői. Azon
településeken, ahol integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítására
nyílt lehetőség, az ügyfelek kifizetési kérelemének benyújtási időszaka
hosszabbodott meg.
A Darányi Ignác Terv – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes jogcímrendeleteire
vonatkozó módosítások a Magyar Közlöny 2015. július 22-i, 107. számában jelentek meg.
Jelentős mennyiségű kérelem érkezett be a kertészeti gépek beszerzésére vonatkozó pályázat
kapcsán. A pályázók a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében
energiahatékony, új kertészeti gépek beszerzésére kaphatnak támogatást. A rendeletmódosítás a
nyertes projektek megvalósítására is több időt enged. A 2015. szeptember 21-ig tartó
megvalósítási határidő és a 2015. október 5-ig tartó kifizetési kérelem benyújtási határidő
egységesen 2015. október 15. napjára módosul.
A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körének fejlesztését és
bővítését megcélzó, úgynevezett „tanyabusz pályázat" lehetőséget biztosít új gépjárművek és
ahhoz kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése. Az ügyfelek 2015. május 7-től kezdődően
nyújthatták be pályázataikat, majd a támogatási határozatok kézhezvétele után már a
megvalósítás zajlik. A rendeletmódosításnak köszönhetően a megvalósítás határideje két héttel
kitolódik, tehát 2015. október 30-ig, a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjához igazodik.
Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
egyes rendeletek módosításáról, mely az alábbi rendeletek esetében a megvalósítási határidőt
2015. augusztus 31-re változtatja:
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására
és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.)
FVM rendelet
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik
országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet
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• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.
(V. 22.) VM rendelet
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet
A 34/2015. (VII.22.) MvM rendelet és a 35/2015. (VII.22.) MvM rendelet megtalálható a Magyar
Közlöny 107. számában, amely 2015. július 22.-én jelent meg.
A Miniszterelnökség már eddig is több körben döntött agrár-vidékfejlesztési jog címrendeletek
módosításáról. Ezek egyértelmű szándéka az ügyfelek támogatása, a fejlesztések lehető legnagyobb
arányú befejezésének elősegítése. Az intézkedések emellett hozzájárulnak a 2007-2013 közötti
programozási ciklusban lekötött, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kifizetett
pénzösszegek felhasználásának maximalizálásához is.
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Aktuális kifizetési kérelem közlemények

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által közzétett február 1-től benyújtható kifizetési
kérelmek közleményei:
•
•
•
•
•

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!

Meghívó információs fórumra

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2015. augusztus 5-én 10 órai kezdettel Kulcson az
egyesület tárgyaló termében (2458 Kulcs Rákóczi u. 139.) információs fórumot tart, melyre
ezúton tisztelettel és szeretettel meghívja.
Témakör:
1. Darányi Ignác Terv keretében megvalósuló projektek IV. tengelyes LEADER és III. tengelyes
kifizetési kérelmeivel kapcsolatos információk ismertetése.
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Óriási siker az újranyitott tanyabusz
pályázat
A 2007-2013-as uniós ciklus forrásainak teljes
mértékű felhasználását is ösztönző, áprilisban
újranyitott tanyabusz pályázat nyertesei összesen
22 milliárd forint támogatáshoz jutnak.
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár szerdán a témában tartott
sajtótájékoztatón számolt be a vidéki alapszolgáltatások fejlesztését célzó jogcímrendelet
eredményeiről. A nagy érdeklődésre tekintettel, a Miniszterelnökség úgy döntött, hogy a
pályázati felhívásban eredetileg szereplő 15 milliárd forintos keretösszeget megemeli: a két
célterületen összesen 22 milliárd forintot is meghaladó támogatási összeg kifizetése várható,
mintegy 2600 pályázó részére. A teljes 2007-2013-as ciklusban a vidéki alapszolgáltatások
fejlesztését szolgáló intézkedések esetében a kifizetett támogatások nagysága így várhatóan eléri
a 65 milliárd forintot.
A támogatás célja, hogy ösztönözze a szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken a
különböző alapszolgáltatások körének fejlesztését és bővítését. A rendelkezésre álló
forráskeretből új gépjárművek és ahhoz kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése 100
százalékban támogatható. Az első célterületen új és már meglévő falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében egyéb kistérségi közlekedési
szolgáltatás fejlesztésére szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatás ellátásához
kapcsolódó fejlesztések támogathatók. A maximálisan igényelhető nettó támogatás összege - az
egyes kategóriáktól függően - ügyfelenként legfeljebb nettó 5 millió, 8 millió, illetve 10 millió
forint lehet.
Az államtitkár szólt arról, hogy a támogatási kérelmeket május 7-től kezdődően nyújthatták be a
pályázók. Az elbírálás egyszerűsített pontozás, illetve megfeszített munkavégzés mentén történt,
ezzel is segítve a kérelmek rendkívül gyors ügyintézését. A támogatási határozatokat július első
napjaiban vehetik kézhez a nyertes pályázók, amelyek alapján a fejlesztések megvalósítására
2015. október 16-ig, a kifizetési kérelmeik benyújtására pedig legkésőbb 2015. október 30-ig lesz
lehetőségük.
(Forrás: Miniszterelnökség)
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Felmérés a termelői együttműködésekről

A termelői szövetkezés-együttműködés gazdasági és társadalmi feltételeiről, valamint annak
akadályairól a magyar agrárgazdaságban címmel felmérést indít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
együttműködésben az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetével.
A felmérés célja, hogy választ kapjanak, vajon tagjaik készen állnak-e együttműködések kialakítására
és azok sikeres működtetésére? Képesek lesznek-e széles körben alkalmazni a legújabb
együttműködési formákat, ezáltal hatékonyan versenyezve európai uniós társaikkal? Szeretnének-e
élni a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program által támogatott együttműködési lehetőségekkel?
A jelenlegi együttműködési formákat jellemző helyzet minél átfogóbb megismerése érdekében két
kérdőívet állítottak össze. Az egyik kérdőív a termelői együttműködéseket, míg a másik az azokat
segítő szervezeteket, integrátorokat vizsgálja.
A kérdőívek kitöltésére 2015. július 1. és augusztus 31. között van lehetőség elektronikus formában a
www.nak.hu weboldalon.
A kérdőív kitöltése önkéntes és névtelen, a benne szereplő adatok csak kutatási célokat szolgálnak.
Azokba – válaszadóra visszaazonosítható módon – harmadik fél nem nyer betekintést.
A NAK a vidékfejlesztési referensi hálózatán keresztül segíti a termelőket a kérdőívek kitöltésében.
Amennyiben nem tudja elektronikusan kitölteni a kérdőívet, azt papír alapon is megteheti, melyhez a
kérdőíveket a falugazdász irodákban veheti át.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elkötelezett abban, hogy elősegítse Magyarországon egy új,
sikeres szövetkezeti-termelői integrációs modell kialakulását és ehhez partnerségre hívja valamennyi
tagját.
(Forrás: NAK)
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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. július 30.
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