Hírlevél 2015. szeptember
Uj munkaszervezet a Mezöföldi Híd Térségfejlesztö Egyesületnél 2.o
Projektötlet gyüjtés 2014-2020-as térségi tervezéshez 3.o
Pályázati lehetöségek a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programban 4.o
Agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG) pályázat 5.o
Igazi sikertörténet az idei OMÉK 6.o
Erösödö vidéki közösségek 7.o
Átadták az év ökoturisztikai létesítménye pályázat díjait 8.o

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

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

Új munkaszervezet
a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnél

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. október hónapjától a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület Munkaszervezete megújult munkatársakkal folytatja munkáját. A
munkatársak a továbbiakban is készséggel állnak az ügyfelek, kérelmezők rendelkezésére az
EMVA III. és IV. tengelyének a 'Mezőföldi Híd' akciócsoport területére vonatkozó részével-, a
támogatási és kifizetési kérelmek összeállításával és benyújtásával kapcsolatos kérdések
megválaszolásával, gyakorlati útmutatással, valamint a 2014-2020 közötti LEADER Program
kapcsán.
További információk elérhetőek lesznek az Egyesület honlapján (www.mezofoldihid.hu )!
A munkaszervezet irodájának címe: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.
Telefon: 25/252-752
Fax: 25/252-752
Email: info@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 projektgyűjtő 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
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Pályázati lehetőségek a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programban

Brüsszel 2015. augusztus 10-én elfogadta a 2014-2020-as EU
programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programot. A 897
oldalas dokumentum a www.palyazat.gov.hu honlapról, valamint az
alábbiakban tölthető le:
Vidékfejlesztési Program 2014-2020

A
2014–2020
közötti
magyarországi
vidékfejlesztési program adatlapja

Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én hivatalosan elfogadta a magyarországi
vidékfejlesztési programot (VP), amely Magyarország prioritásait tartalmazza azon 4,2 milliárd
EUR összegű közpénz felhasználását illetően, amely a 2014–2020 közötti hétéves időszak
vonatkozásában rendelkezésre áll (3,4 milliárd EUR az EU költségvetéséből, 740 millió EUR pedig
nemzeti
társfinanszírozásból).
A kapcsolódó adatlap az alábbi linken elérhető:
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/hu/factsheethungary_hu.pdf

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2015. augusztus 28-án tette
közzé 100 oldalas Vidékfejlesztési Program kézikönyvét, amely
röviden, közérthetően összefoglalja a VP-ben tervezett
pályázati lehetőségeket. Ennek elérhetősége:
http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoikezikonyvek/3128--50/file
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Agrár-környezetgazdálkodási
támogatás (AKG) pályázat

Hamarosan megjelenik az agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG) pályázati felhívása. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kézikönyvvel segíti a támogatási kérelmek benyújtását.
A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint szeptember végéig közzéteszik a Vidékfejlesztési
Program (VP) keretében 159 milliárd Ft-os keretösszeggel induló új AKG pályázati felhívását.
A támogatás igénylésének menete a korábbi AKG programhoz képest megváltozik: a támogatási
feltételeket nem jogszabályokban, hanem pályázati felhívásban hirdetik meg, azokra pedig
pályázatot (támogatási kérelmet) kell majd benyújtani.
Ehhez nyújt segítséget a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új kézikönyve. A társszervezetek (ME,
FM, MVH, NÉBIH) közreműködésével készült kiadvány célja, hogy az érdeklődők átfogó képet
kapjanak a támogatási lehetőségről, valamint elegendő információhoz jussanak ahhoz, hogy
eldönthessék: szeretnék-e, tudják-e vállalni a támogatás igénybevételéhez szükséges előírásokat.
A kiadvány a VP AKG támogatás kereteit tartalmazza, a részletszabályokról teljes körűen a később
megjelenő pályázati felhívásból, illetve a falugazdászoknál tájékozódhatnak az érdeklődők.
A kézikönyv a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
honlapjáról
(http://www.nak.hu/)
tölthető
le,
szeptember utolsó hetétől pedig a falugazdász
irodákban is elérhető lesz.
A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható
fejlődésének támogatása, a környezet állapotának
megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű
környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi
szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások
fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági
gyakorlat erősítése. Kiemelten kívánja továbbá
támogatni a biodiverzitás megőrzését a természetes
életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet,
a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak
megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a
környezettudatos gazdálkodás és fenntartható
tájhasználat kialakításával.
Az AKG egy, a környezeti, természeti kihívásokra adott válaszintézkedés. Az AKG ezért nem
tekinthető támogatás kiegészítésnek, hanem a környezettudatosabb gazdálkodásból adódó
többletköltségek és csökkenő bevételek kompenzációjára szolgál. Az AKG egy olyan önkéntesen
vállalható kifizetési- és követelményrendszer, amellyel a gazdálkodók hozzájárulhatnak egy
hosszútávon fenntartható agrárkörnyezet megteremtéséhez.
Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Igazi sikertörténet az idei OMÉK
Igazi sikertörténetnek nevezte a vásárnap záruló, 950
kiállítót és több tízezer látogatót vonzó, öt napig tartó
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és
Vásárt (OMÉK) a földművelésügyi miniszter a vásár
hivatalos záró rendezvényén, Budapesten.
Fazekas Sándor hangsúlyozta: a magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak elsősorban a magyar
vásárlók számára kell termelnie, fontos azonban, hogy a kemény paci versenyben az agrár- és
élelmiszeripari termékek minden piacon jól értékesíthetők legyenek. Mindez pedig csak úgy
lehetséges, ha a termelők szem előtt tartják a vásárlói igényeket - tette hozzá.
Az OMÉK-en a tájegységek, régiók bemutatkozása azért volt fontos, mert a helyi ízeket, termékeket
egyre inkább keresik, igénylik - mondta a miniszter, jelezve: így a korszellemnek megfelelően már
igen jelentős piaca van a helyben készült jó minőségű kézműves élelmiszereknek, például
pálinkáknak, boroknak, sajtoknak, biotermékeknek.
Faragó Péter, az OMÉK-et szervező Magyar Turizmus (MT) Zrt. vezérigazgatója azt emelte ki: a
turizmus számára az agrárium stabil, egyedi és mással nem pótolható alapot biztosít, az agrárium
számára pedig a turizmus új piacokat és kitörési pontot nyújt. Ez mindkét ágazat számára fontos,
mert szorosan kapcsolódnak egymáshoz és jelentős szerepet töltenek be a nemzetgazdaságban;
mindkét szektor profitál a másik eredményeiből.
Lipcsey György, az MT Zrt. agrármarketing vezérigazgató-helyettese elmondta: a kiállítás szervezői
arra számítanak, hogy az OMÉK vasárnapi zárásáig a látogatók száma eléri a 85 ezret; a vásárt 426
iskolás csoport látogatta meg. A kiállítók száma 950 volt, továbbá több mint 30 szakmai rendezvényt,
és több száz látogatói programot rendeztek a szervezők.
Az értékelések után különböző elismeréseket adtak át. Az OMÉK közönségdíját az élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó Bagya Farkas Kft., valamint Szabó Karola szalmafonó kapta. Az OMÉK
miniszteri nagydíját az Igazi Csíki Sör készítője, a Lixid Project elnevezésű cég nyerte. Miniszteri
különdíjat kaptak az Oroszhegyi szilvapálinka készítői, Péter Pál és Ambrus Levente.
Ezután osztották ki a Magyarország legszebb
konyhakertjéért járó díjakat. Az idén 54-en kapták
meg az elismerést, a díjakat a földművelésügyi
miniszter
és
Kovács
Szilvia,
Karcag
alpolgármestere adta át. A legszebb konyhakert
program Karcagról indult 2012-ben, és már 2013ban országos mozgalommá nőtte ki magát.
A fehérborok országkóstolójáról Horkay András, az
Országos Borszakértői Bizottság elnöke elmondta: a
2013-ban indult program Magyarország legnagyobb

bormustrája. Az idén 550 fehérbort küldtek be a borászok, emellett a további megmérettetésen több
mint 350 tétel vörösborról is véleményt mondanak majd a bírálók. Így összesen több mint 900 tétel
bort kóstoltak meg a borbírák a program keretében.
Forrás: MTI
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Erősödő vidéki közösségek
Idén immár negyedik alkalommal rendezett
országos találkozót a Herman Ottó Intézet az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-k)
szakemberei, a címbirtokos szervezetek képviselői
számára 2015. szeptember 25-én.
Az intézet, mint az IKSZT-program lebonyolításáért
felelős szakmai szervezet minden évben országos
találkozót szervez, amely alkalmat ad a
kapcsolatteremtésre,
együttműködések
kialakítására,
a
működés
során
szerzett
tapasztalatok megosztására, ahol a program
megvalósításában
aktív
szerepet
vállaló
kormányzati és civil szakmai szervezetek ismertetik
programmal
kapcsolatos
legfontosabb
a
információkat is.
A közel kétszáz település IKSZT-inek képviselőit Seszták Miklós köszöntötte. A nemzeti fejlesztési
miniszter kiemelte, hogy a világ zajától elzárt magyar vidéki települések struktúrájában a szolgáltató
terek nagy fontosságúak, a közösségeket erősítik, az együttgondolkodás, együtt alkotás színterei,
amelyek alapvető üzenete a vidéken élő fiatalok felé, hogy a szülőföldjükön, településükön van
helyük és tennivalójuk. Gondolatait Antoine de Saint-Exupéry idézetével zárta: „Miután reggel
gondosan rendbe szedte magát az ember gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.” Rávilágított
arra, hogy az IKSZT feladata is ez, hogy helyi szinten tegye rendbe a „bolygóját”.
A szakmai konferencián V. Németh Zsolt elmondta, hogy a vidékfejlesztési támogatások
segítségével az elmúlt négy esztendőben több mint négyszáz vidéki település gazdagodott közösségi
szolgáltató térrel, amelyek tevékenységükbe a legszélesebb funkciókat, feladatköröket vonták be a
21. század igényeinek megfelelően. A környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelős államtitkár hozzátette: egy egészséges, életerős település keresi és meg is találja azokat a
feladatok, amelyeket elláthat. Napjainkban ide tartozik a nemzeti, helyi értékek gyűjtése,
rendszerezése, emellett az emberek figyelme egyre erősebben irányul a környezetvédelem felé. A
Herman Ottó Intézet bábáskodásával a szolgáltató terek közösségei is jelentősen hozzájárulhatnak a
természet, a környezet védelméhez – tette hozzá az államtitkár.
A helyi közösségek szerepét a 2014. és 2020. közötti Vidékfejlesztési Programban Mezei Dávid, a
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára
részletezte, majd az ifjúságpolitikai irányokat Schanda Tamás János, ifjúságpolitikáért és
esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár mutatta be, emellett a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal aktualitásait Gyuricza Csaba, az intézmény elnöke részletezte.
A szakmai konferencián hangsúlyos szerepet kapott, hogy a résztvevők ne csak információkkal,
hanem módszerekkel is gazdagodjanak, így formabontóan, úttörő kezdeményezésként a
közigazgatásban itthon még kevésbé ismert Open Space módszert alkalmazták, amely az egyik
leghatékonyabb és legeredményesebb eszköz arra, hogy nagy létszámú csoportok problémákat
vitassanak meg és cselekvési javaslatokat tegyenek. A párbeszéd-orientált módszer jól kihasználta a
résztvevők sokféleségét, akik több mint tíz témából válogathattak, amelyek fókuszában a fiatalság,
a környezetügy és természetvédelem állt. (Forrás: Herman Ottó Intézet)
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Átadták az év ökoturisztikai létesítménye
pályázat díjait
A turizmus napján, szeptember 27-én az OMÉK
keretében
adta
át
Fazekas
Sándor
földművelésügyi miniszter az ökoturisztikai
díjakat. Beszédében kiemelte, hogy a Kárpátmedence akkor maradhat élhető, ha az
emberben több a felelősségérzet, mint az
elvárás.

Nekünk elsősorban kötelességeink és nem követeléseink lehetnek a természettel szemben,
hangsúlyozta a miniszter. A pályázatot 2010.óta írják ki, melynek célja, hogy elősegítse a természeti
és táji örökség megőrzése mellett, hogy az ökoturisztikai létesítmények működtetői a látogatók
igényeit is figyelembe vegyék.
Idén 14 pályázat érkezett, 7 látogatóközpont, 7
tanösvény kategóriában.
Az év látogatóközpont kategóriájának nyertese
az Ős-Dráva Látogatóközpont lett, míg második
helyen
a
kaposvári
Fekete
István
Látogatóközpont végzett. A harmadik helyet
idén ebben a kategóriában a Természet Háza
(Gyenesdiás) nyerte.

A 2015. év ökoturisztikai díj első helyezettje a zalakarosi Csiga-túra tanösvény lett, ezt követi a
gyomaendrődi Erzsébet-liget tanösvény, valamint a tiszafüred-tiszaörvényi Örvényi Pákász
tanösvény. Innovációs különdíjat kapott a Zselici Csillagpark.
(Forrás: FM Sajtóiroda)
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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. szeptember 30.
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