Hírlevél 2015. június
A Vidékfejlesztési Programban szereplő, a LEADER-re vonatkozó információk 2.o
Aktuális kifizetési kérelem közlemények 8.o
Ügyfél tájékoztató MVH helyszíni vizsgálatairól 8.o
Pályázati elszámolások tájékoztatója 10.o
Júliusban újra közösségi animátor képzés indul 11.o
Új névvel, kibővült feladatkörrel a 20 éve megkezdett úton 12.o

Megvalósult térségi fejlesztések 13.o

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

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

A Vidékfejlesztési Programban szereplő, a LEADER-re vonatkozó információk

A 2014-2020-as programozási ciklusra vonatkozó Vidékfejlesztési Program (VP) hivatalos
benyújtása 2015. június 12-én megtörtént. A VP ugyan még nem elfogadottaz EU részéről, de
várhatóan már nem lesznek benne nagyobb változások.
A Vidékfejlesztési Program az ország teljes területére vonatkozik. Kivételt képeznek ez alól a 6. prioritás
intézkedései, amelyek esetén a vidékinek minősülő térségek alkotják a fejlesztések jogosult területét.

A VP-ban szereplő, a LEADER-re vonatkozó információk:
M19 – LEADER helyi fejlesztésre (közösségvezérelt helyi fejlesztésre) irányuló támogatás
A 19. intézkedés a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló, az ország térségeiben
már működő és megalakuló Helyi Akciócsoportok (továbbiakban HACS-ok) számára biztosít
támogatást. Az intézkedés keretében a HACS-ok a VP és a többi operatív program céljaihoz
illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiát (továbbiakban: HFS)
dolgoznak ki. Az Irányító Hatóság által jóváhagyott HFS-ban a HACS-ok olyan fejlesztési célokat
határoznak meg, amelyeket pályázati kiírások keretében a térségi szereplők valósítanak meg.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek, mint minden más akciócsoportnak, el kell készítenie
a Helyi Fejlesztési Stratégiát (HFS), melyben nevesíteni kell azokat az intézkedéseket, melyek a
helyi LEADER programból támogathatók.
A LEADER intézkedésben a 2007-2013-as időszakkal megegyező módon, az ország teljes területén,
a 8.1 fejezetben rögzített módon vidéki térségnek minősülő települések jogosultak támogatásra. A
vidéki területek jogosultsági lehatárolásának véglegesítése a Terület-és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) végleges változatával összehangolva történt meg. A területi lehatárolás
alapján az intézkedés műveletei az ország teljes területének 90%-át, valamint a népesség 39,43%át érintik.
A 2014-2020-as időszakban cél a LEADER közösségek által vezérelt projektek továbbfejlesztése és a
kialakított helyi kapacitások megtartása. E cél érdekében az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH)
horizontális együttműködésre törekszik azért, hogy a HACS-ok szorosan integrálódjanak a VP
prioritásaihoz, valamint a többi operatív programnak a vidéki térségek problémáit kezelő
intézkedéseihez is.
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Az intézkedés támogatja:
• 19.1. alintézkedés: a helyi partnerségek felkészülését, a HFS tervezését,
• 19.2. alintézkedés: jó minőségű helyi fejlesztési stratégiák megvalósítását,
• 19.3. alintézkedés: a térségek közötti és nemzetközi együttműködések kialakítását és az
együttműködés keretében közös projektek megvalósítását,
• 19.4. alintézkedés: a HACS-ok társadalom-és gazdaságszervező, mobilizáló tevékenységét és
a működésük költségeit

A HFS-ek kiválasztásának módszertana
A HFS-ek kiválasztására vonatkozó részletes követelményrendszert és ajánlásokat a kidolgozás alatt
álló “Nemzeti LEADER-tervezési Kézikönyv 2014-2020” fogja tartalmazni. Ez az IH által gondozott
kiadvány tartalmazza a HFS-ekkel szembeni, alábbi alapvető tartalmi és minőségi kritériumokat:
• megfelelő adatbázisokon alapuló, célzott, az adott térség specifikumait bemutató elemzés,
• a térségi érintettek bevonásának valódisága, minősége, dokumentáltsága,
• célrendszer egyértelműsége, konkrétsága és alátámasztottsága,
• a beavatkozási logika célzottsága, célszerűsége és mérhetősége (eredmény és hatás is),
• összhang a Partnerségi Megállapodásban és a VP-ban foglalt célokkal,
• komplementaritás a VP és a 2014-2020-as OP-k releváns céljaival,
• egyéb térségi partnerek, együttműködési lehetőségek azonosítása, célok meghatározása,
• a döntéshozó testület és a munkaszervezet megfelelősége: kapacitás, belső szabályozás
megfelelő
• kialakítása, összeférhetetlenség kiküszöbölése, dokumentációs rendszere
• hatékony monitoring (önértékelési) rendszer és szükség szerint módosítási metódus beépítése

19.1.1 Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása
A művelet keretében a HFS-ek HACS-ok által való elkészítését segíti az IH.
A művelet célja: helyi szintű kapacitásfejlesztés, bevonás, aktivizálás, képzések, szemléletformálás,
közösségi akciók szervezésén keresztül. A művelet keretében a HFS-k elkészítését segítő központi
képzéseken, tájékoztatókon való részvétel, a stratégia-készítést megalapozó, térségre vonatkozó
adatgyűjtések és elemző tanulmányok készítése, a közösségi bevonás tevékenységei és a HFS
közösségi tervezés eszközeivel történő elkészítésének finanszírozására kerül sor.
A művelet elvárt eredménye a megalapozott, a partnerséget, valamint a helyi sajátosságokat
megfelelő módon tükröző és a helyi igényeken alapuló, reálisan megvalósítható HFS elkészítése. A
művelet minden egyes tevékenysége, illetve azok finanszírozása e célt arányosan biztosítja
19.2.1 Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása
A Helyi Fejlesztési Stratégiák határozzák meg az adott térség adottságainak és szükségleteinek
leginkább megfelelő, a helyi aktorok érdemi bevonásán alapuló fejlesztési irányokat és tartalmi
kereteket, valamint a HFS megvalósításához szükséges és alkalmas munkaszervezeti kapacitásokat
és működési módokat.
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A HFS -t annak tartalma és minősége, valamint a megvalósításhoz szükséges kapacitás alkalmassága
alapján
az
IH
hagyja
jóvá.
A
HFS-ek
tartalmának
kialakítása
a
HACS
ok kizárólagos feladata és felelőssége.
Ugyanakkor az IH a PM-ban rögzített, az ESB Alapok felhasználására elkészült operatív
programokban, valamint az 1303/2013/EU rendeletben foglalt célok és Vidékfejlesztési
Programban foglalt fejlesztési irányok által meghatározott keretek között „Nemzeti LEADER
tervezési Kézikönyv 20142020” című kiadványban (a továbbiakban: Kézikönyv) határozza meg a
tervezés minőségi kritériumait. A Kézikönyv széles tervezési kereteket, ajánlott fókuszterületeket és
tematikákat, valamint a HFS-ek értékelését megalapozó minőségi tervezés alapvető kritériumait
tartalmazza. Ezek (egyebek között):
A legfontosabb célok:
• a vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és
szolgáltatások),
• a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve
azok elérésének előmozdítása,
• a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése,
• a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési
készségeinek erősítése.

Javasolt fejlesztési fókuszterületek:
• A VP 4, 6, 7. és 16. intézkedései által nem alkalmazott alintézkedések –pl. mezőgazdasági
mikro-vállalkozások
vagy
élelmiszer-feldolgozó
mikro-vállalkozások
indulásának
támogatása, vidéki örökség megőrzésének és fejlesztésének támogatása, közösségi
szolgáltatások fejlesztésének előmozdítása, szolidáris gazdasági együttműködések
támogatása, stb.
• Az EFOP programhoz kapcsolódó –nem intézményi –helyi szolgáltatások fejlesztése pl. a
korai iskolaelhagyás csökkentése, a szegénység és elszigeteltség csökkentése, az egészségi
állapot és egészségtudatosság fejlesztése, a tudás és kulturális javakhoz való hozzáférés
erősítése érdekében,
• A város és vidék együttműködésének erősítése (TOP-kapcsolódás).
• Táji, térségi szintű fenntartható erőforrás-használati, termelési, fogyasztási és életmódstratégiák elterjesztése (KEHOP-kapcsolódás).
• 500 lakos alatti aprófalvak integrált fejlesztési elemei (opcionális).
• Az “integrált fejlesztés” tervezési kereteit a Kézikönyv tartalmazza,amelynek tartalmát
alkalmazás esetén az adott HFS-ben kell pontosítani
A HFS-eket az IH által erre a célra felállított bizottság értékeli, és ez alapján az IH vezetője hagyja
jóvá. Az egyszerűsített költségek alkalmazását és az alkalmazandó nagyságrendeket is a HFS-ben
kell megtervezni, amelyet az IH vezetője hagyja jóvá.
A támogatás típusa
Támogatás nyújtható a támogatástartalom összeszámítási szabályok figyelembevételével a
következő támogatási formákban, illetve azok tetszőleges kombinációjában (intézkedés jellegétıl
függően): vissza nem térítendő tőkejuttatás, kamattámogatás.
Előleg a beruházás jellegű költségek esetében alkalmazható.
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Kedvezményezettek
A HACS által meghatározandó.
A HACS nem lehet ezen művelet jogosultja.
A Vidékfejlesztési Program és a többi operatív programban foglalt szinergikus hatások elérése,
valamint a holtteher (deadweight) és helyettesítési hatás elkerülése érdekében a vállalkozás
fejlesztés esetében kizárólag mikrovállalkozás méretű jogosult támogatható.

A kiválasztási kritériumok megállapításával kapcsolatos alapelvek
A pályázat szakmai, tartalmi értékelése minden esetben a HACS kizárólagos feladata és
felelőssége.

(Vonatkozó) összegek és támogatási mértékek
A HFS megvalósítása alapján nyújtandó támogatások kis értékű (de minimis) támogatásnak
minősülnek, amely támogatottanként és 3 éves összesítésben nem haladhatja meg a 200 000 euró
értéket.
Vállalkozásfejlesztési
támogatások
esetében
a
maximális
támogatás
intenzitás meghatározása szempontjából a VP-ben vagy más OP-ban meghatározott arányok az
irányadók, ettől való eltérést a HFS-ben külön indokolni kell.
A támogatási intenzitás meghatározásakor a kedvezményezettek jogállása és a műveletek típusa
(jövedelemtermelő/nem jövedelemtermelő) alapján a 1305/2013/EU rendelet 61. Cikkben
foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.
Az egy projektre jutó maximális támogatás csak a HFS-ben rögzített, megfelelően alátámasztott
esetben haladhatja meg a 240 000 eurót (pl. „innovatív aprófalu” komplex projekt, több települést
szolgáló vagy több éves projekt).
A helyi közösségek hátrányos megkülönböztetéstől mentes és kiegyenlített lehetőségeinek
biztosítása érdekében egy településen felhasználható forrás a Program teljes időtávja alatt nem
haladhatja meg a HFS keretösszegének 20%-át.
19.3.1 A Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
A térségek közötti együttműködés célja új megoldások ösztönzése a vidéki térségek problémái és
fejlesztési lehetőségei összefüggésében. További cél a helyi szereplők térségen kívüli
kapcsolatrendszerének és a nemzetközi szerepvállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztése,
új tudás becsatornázása az együttműködésben résztvevő vidéki térségekbe.
Az együttműködési projektek nem korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden
esetben olyan tárgyiasult, vagy immateriális eredménye kell legyen, amelynek létrejöttéhez az
együttműködésben résztvevő partnerek mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve
eredményeiből minden partner részesül. Az együttműködés olyan hozzáadott értéket hoz létre,
amelyre az önállóan megvalósuló fejlesztések nem képesek.
Az együttműködések technikai előkészítésének (partnerkeresés, kapcsolatfelvétel, az
együttműködési projektek megtervezése, a pályázati dokumentációk elkészítése) nem feltétele a
projekt későbbi megvalósítása, tekintettel arra, hogy a tervezés nem garantálja a későbbi
megvalósítást.
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Az együttműködések technikai előkészítésének (partnerkeresés, kapcsolatfelvétel, az
együttműködési projektek megtervezése, a pályázati dokumentációk elkészítése) nem feltétele a
projekt későbbi megvalósítása, tekintettel arra, hogy a tervezés nem garantálja a későbbi
megvalósítást.
Az együttműködések keretén belül támogatás nyújtható:
1. speciális tudás, tapasztalat, gyakorlat átvételéhez, alkalmazásához
2. több térség termékeit, szolgáltatásait érintő közös minőségi rendszerek és marketing
kialakításához,
3. több térséget érintő, a közszolgáltatások körén kívüli közösségi célú szolgáltató rendszerek
kialakításához,
4. szellemi, kulturális, közösségi életet élénkítő közös kezdeményezések megvalósításához.
Olyan együttműködések támogathatók, amelyek illeszkednek az adott HACS Helyi Fejlesztési
Stratégiájához.
Az együttműködések technikai előkészítése és megvalósítása forrásainak odaítélését központi
kiválasztási eljárás alapján az IH végzi.
Kedvezményezettek:
Az együttműködések technikai előkészítésére jogosultak: Az IH által elismert Helyi Akciócsoportok.
Az együttműködések megvalósítására jogosultak (1305/2013/EU rendelet 44. cikkely 2. pont):
1. Az IH által elismert Helyi Akciócsoportok.
2. Köz- és magánszférabeli együttműködések, amelyek helyi fejlesztési stratégiát hajtanak
végre.
3. Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,
önkormányzati társulás. Vidéki térségben székhellyel, illetve telephellyel rendelkező
nonprofit szervezet, szövetkezet, egyházi jogi személy. Egyéni- és társas vállalkozás (mikroés kisvállalkozás). Természetes személy. Fentiek konzorciumai.
A 3. pontban szereplő kedvezményezettek körét a HACS a Helyi Fejlesztési Stratégiájában szűkítheti.
19.4 . Működési és animációs költségek
A KSK rendelet 34. cikk (3) pont alapján a Helyi Akciócsoportok az alábbi feladatokat látják el:
(a) a helyi szereplők kapacitásfejlesztése;
(b) átlátható, megkülönböztetéstől mentes, objektív projekt kiválasztási szempontrendszer és
eljárásrend kialakítása és alkalmazása;
(c) a műveletek kiválasztása során összhang biztosítása a HFS célrendszerével;
(d) pályázati felhívások vagy folyamatos projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele,
beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását;
(e) támogatási kérelmek (pályázatok) befogadása és értékelése;
(f) tartalmi döntéshozatal, a pályázatok továbbítása adminisztratív/jogosultság ellenőrzésre;
(g) a helyi fejlesztési stratégia és a támogatott műveletek végrehajtásának figyelemmel kísérése.
Az alintézkedés biztosítja a fenti feladatok ellátásához szükséges pénzügyi kereteket. A szorosan a
működtetéshez kapcsolódó tevékenységek mellett a HACS legfontosabb feladata a helyi közösség
motiválása, aktivizálása, képessé tétele és segítése hogy az új lehetőségek, ötletek felszínre
kerüljenek és megvalósuljanak a HFS céljainak megvalósítása érdekében.
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Az animáció keretében támogatható többek között:
• Kapacitásfejlesztés, képzések, műhelyek, tapasztalatcsere, tematizált nyilvános találkozók,
vásárok, kiállítások formájában a potenciálisan érintettek számára.
• Szektorok közötti, szektoron belüli, vagy egy-egy térséget érintő különböző csoportok
közötti kapcsolatok és hálózatok létrehozásának támogatása.
• Konfliktuskezelés, mediáció.
• Speciális szükségletekkel rendelkező vagy egyedi problémákkal küzdő célcsoport segítése
fejlesztési elképzelései kialakításában.
Kedvezményezettek: Az IH által elismert Helyi Akciócsoportok.
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Aktuális kifizetési kérelem közlemények

Kérjük, hogy a kifizetési kérelem benyújtásakor mindig a legfrissebb MVH közlemény szerint
járjanak el! A főbb jogcímekhez kapcsolódó MVH közlemények:
• 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!

Ügyfél tájékoztató
vizsgálatairól

az

MVH

helyszíni

Akinek a beruházása a hatályos jogszabályok szerint lezárul, ő az elszámolás során minden
bizonnyal találkozni fog az MVH munkatársával, akivel közösen egy helyszíni vizsgálat keretében
tekintik át a beruházás megvalósulását.
Az MVH arra törekszik, hogy a helyszíni vizsgálat gördülékenyen és gyorsan, az Ön tevékenységét
kizárólag a szükséges mértékben megzavarva valósuljon meg. Jelen tájékoztató levelükkel az
MVH egy útmutatást kíván adni a helyszíni vizsgálat sikeres és zökkenőmentes lebonyolításához.
„ Értesítés a helyszíni vizsgálatról:
A helyszíni vizsgálatokat megelőzően a Hivatalnak lehetősége van ügyfeleit értesíteni, azonban
erre nem minden esetben kerül sor. Amennyiben írásbeli (elektronikus, fax, postai) vagy szóbeli
(telefonos) értesítést kap, kérjük, figyelmesen olvassa el az abban leírtakat, illetve hallgassa meg
munkatársunk tájékoztatását. Abban az esetben, ha a tájékoztatás nem egyértelmű, kérdése
merül fel, javasoljuk, hogy haladéktalanul keresse meg illetékes ügyfélszolgálatunkat, vagy a
kiértesítést végrehajtó munkatársunkat.
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Felkészülés az ellenőrzésre:
A kiértesítést követően, a helyszíni vizsgálat lefolytatásának időpontjára szíveskedjen
összegyűjteni a beruházással összefüggő és a jogszabályi előírásoknak eleget tevő, a beruházás
során készült valamennyi dokumentum eredeti példányát. Ehhez kérjük, hogy a
dokumentumokat szedje kiállításuk szerint időrendi sorrendbe. Fontos, hogy azokat a
dokumentumokat is készítse elő, amelyek eredeti példányai alapvetően nem találhatóak a
megvalósítás helyszínén, például a könyvelést, a könyvelés alapját képező bizonylatokat kérje el
könyvelőjétől, valamint a foglalkoztatást alátámasztó dokumentumokat is. Amennyiben a
beruházás áttekintéséhez szükségesnek látja, kérem, hogy – ha volt – könyvelőjét, illetve a
pályázatíróját
kérje
fel,
hogy
vegyen
részt
a
helyszíni
vizsgálaton.
Készítse elő a helyszínt, beruházást úgy, hogy a támogatással megvalósuló beszerzés tárgya jól
megközelíthető legyen, tegye lehetővé a biztonságos és teljes körű vizsgálatot, mérést. Felhívjuk
a figyelmét arra, hogy az egyedi azonosítókkal rendelkező beruházások esetében a beazonosítás
alapja az egyértelműen fellelhető, kifizetési kérelemben megadott azonosító.
Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor a beruházásnak
üzembe helyezettnek, rendeltetésszerűen használatba vettnek kell lennie, valamint az arculati
elemnek szerepelnie kell rajta.
A helyszíni vizsgálatról:
A megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal magát igazoló ellenőr(ök) vizsgálatait a „hivatali”
munkaidőben végzi(k), amelyet a megfelelő előkészítést követően gördülékenyen, a számára
előírt feladatok teljesítéséig hajtja végre, objektíven a tényeket rögzíti a jegyzőkönyvben.
A megállapításokról jegyzőkönyv készül, ezt a vizsgálatot végző kollégánk minden esetben
ismertet Önnel, amelyre lehetőssége van a helyszínen észrevételt tenni. Amennyiben a
jegyzőkönyv kiállításkor az észrevételezés elmarad, további lehetősége van nyolc naptári napon
belül megjegyzéseit írásban közölni a jegyzőkönyvet kiállító illetékes kirendeltség részére.
E rövid összefoglalóval célunk az volt, hogy segítsünk Önnek abban, hogy sikeresen lezárhassa
elszámolását.
További információkat kaphat személyesen vagy telefonon az ügyfélszolgálatunktól, és az
internetről a www.mvh.gov.hu főlap jobb oldalán található összefoglaló dokumentációkból.”
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Pályázati elszámolások tájékoztatója
Tisztelt Pályázók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló LEADER jogcímek (ideértve a 99/2012. (IX.25.) VM rendelet
szerinti Nemzetközi együttműködés; a 11/2013. (III.5) VM rendelet szerinti Térségek közötti
együttműködés és a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján 2013-ban benyújtott LEADER
támogatási kérelmeket) esetén a projektek megvalósításának végső határideje 2015.07.31-én
jár le.
A véghatáridőt követően megvalósult beruházási elemeket és kiegyenlített számlákat a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak nem áll módjában elfogadni. Tekintettel a
határidő közelségére kérjük, hogy a projekje(i) megvalósítását fejezze be és a (utolsó) kifizetési
kérelmét/eit lehetőség szerint minél előbb nyújtsa be. Kérjük, hogy (utolsó) kifizetési
kérelme(ik) benyújtását ne halogassák, hogy szükség esetén ki tudják használni az időszakon
belüli többszöri benyújtás, valamint az esetleg szükséges korrekció, módosítás lehetőségét.
A kifizetési kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
lehet benyújtani 2015.08.31-ig .
2015. augusztus 31. napját követően kifizetési kérelem nem nyújtható be és a már benyújtott
kérelmek sem módosíthatóak!
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Júliusban újra közösségi animátor képzés indul

A helyi közösség- és vidékfejlesztő szakembereknek, az létrejövő többfunkciós szolgáltató
központok, illetve az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek munkatársainak akkreditált 40 órás
közösségi animátor képzés indul 2015 júliusában.
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) helyi közösség- és
vidékfejlesztő szakemberek, az újonnan létrejövő többfunkciós szolgáltató központok, illetve az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-k) munkatársai részére akkreditált 40 órás közösségi
animátor képzést indít 2015 júliusába.
A képzés célja olyan gyakorlatorientált ismeretek átadása a közösség- és vidékfejlesztő
szakemberek számára, amelyeknek megszerzésével alkalmazni tudják a jogszabályi előírásokat,
megismerik a hazai és európai uniós támogatások rendszerét. Kapcsolatot tartanak a települések
gazdasági szférájával, egyeztetnek a szakhatóságokkal, elősegítik a település saját erőforrásainak
felismerését és kiegészítését külső erőforrásokkal. Részt vesznek a 2014. és 2020. közötti európai
uniós programozási időszak helyi tervezési feladatainak animációjában. Képesek kapcsolatot
teremteni a helyi közösségekkel, együttműködni a vidékfejlesztő és közösségfejlesztő
szakemberekkel és a médiával. A megismert jogszabályi alapok alkalmazását képesek kiterjeszteni a
programszervezés és a közösségfejlesztés területeire, továbbá ismereteket szereznek a
közösségfejlesztés módjairól, az önszerveződés és a csoportok motivációiról.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. július 3. (péntek) 24:00
Részletes információ elérhető: www.nakvi.hu
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Új névvel, kibővült feladatkörrel a 20 éve
megkezdett úton
2015. június 26-án Herman Ottó, az utolsó magyar
polihisztor születésének 180. évfordulóján jelentette
be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Magyarország Kormányának döntését a Herman
Ottó Intézet megalapításáról.
Megváltozott és kibővült feladatkörrel, valamint új névvel folytatja munkáját a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. 2015. július 1-jétől a Nemzeti
Környezetügyi Intézet feladataival és munkatársaival kiegészülve Herman Ottó Intézet néven
dolgozik tovább a 137 fős intézmény.
Egy korszerű államszervezetben szükség van olyan háttérintézményekre, amelyeknek a feladata
szakpolitikai döntések tudományos megalapozása – jelentette ki Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter. Köszöntő beszédében emlékeztetett: 2014-et a magyar kormány Herman Ottó
Emlékévnek nyilvánította, hogy méltóképpen megörökítse a XIX. századi polihisztor – néprajz- és
természettudós, zoológus, illusztrátor – emlékét. A Herman Ottó Intézet megalapítása az emlékév
méltó megkoronázása – tette hozzá a miniszter. Az utolsó magyar polihisztor élete, személye,
munkamódszere, hazaszeretete a mai napig példaként szolgálhat számunkra, hiszen sokirányú
munkásságával maradandó értéket hagyott az utókorra – mondta V. Németh Zsolt
környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár az ünnepségen.
Mezőszentgyörgyi Dávid, az intézet főigazgatója bemutatta a névadó ünnepségen az új intézet
tevékenységét. Az intézet legrégebbi felelősségi területéhez, az agrárszakképzéshez számos
feladat társult az évek során, amely most a természetvédelemmel és a környezetüggyel egészül
ki. A környezetügyi szaktárca háttérintézményeként többek között közreműködik az állami
természetvédelmi feladatokban, hozzájárul a szakpolitikai döntések tudományos igényű
megalapozottságához, emellett innovatív kezdeményezésekkel és megoldásokkal segíti a hazai
környezetügy előlendítését. Többek között hulladékgazdálkodással, környezeti kármentesítéssel,
levegővédelemmel, fenntarthatósággal és zaj elleni védelemmel is foglalkozik a Herman Ottó
Intézet.
A jövőben meghatározó informatikai és kutatásfejlesztési feladatkört is ellát majd az intézet,
emellett továbbra is működnek a különböző szakterületekkel foglalkozó programirodái, és kezel
különböző pályázatokat, projekteket, mint a Tanyafejlesztési Programot és Nemzeti Értékek és
Hungarikumok pályázatot.
Az új struktúrában, új névvel működő intézet a hermani hitvallásnak megfelelően kívánja ellátni a
rá bízott feladatokat: „Légy büszke arra, ami voltál, s igyekezz különb lenni annál, ami vagy.”
Az ünnepség végén emléktáblát helyezett el a szaktárca vezetője, a szakállamtitkár, valamint a
Herman Ottó Intézet főigazgatója a megalakulás alkalmából az intézet falán.
Forrás: NAKVI, MTI
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Megvalósult térségi fejlesztések

A Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. pusztaszabolcsi telephelyén jártunk, ahol a LEADER III. körös pályázat
keretében megvalósult beruházást tekintettük meg.
A pályázat keretén belül a már meglévő tejüzembe élelmiszeripari gépek kerültek megvásárlásra
abból a célból, hogy a sajt készítés minél magasabb technológiai színvonalon kerüljön legyártásra. Az
elnök elmondta, hogy a beruházás nettó 16.563.000 Ft-ba került melyből a támogatás 10.000.000 Ft.
Ez a támogatás igen nagy segítség volt a beruházás megvalósításához. A termék kínálat bővítését
eredményezte ez a beruházás, mely kézműves sajt gyártás megvalósítását eredményezte. Az általuk
készített sajtot különböző érlelési ciklusban, lágy sajt formájában pár napos érési ciklus alatt viszik a
piacra, vagy a viszont eladókhoz. Az érett sajtok 5-7 hetes érést követően kerülnek a fogyasztók elé.
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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. június 30.
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