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HÍRLEVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

2015. április

EGYESÜLETÜNK HÍREI

1./ MEGJELENT A FALUBUSZ RENDELET
Megjelent a Miniszterelnökséget vezetı miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az
Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tıl igénybe vehetı támogatások
részletes feltételeirıl.

A rendelet fıbb részei:
Pályázók köre
a) az 1. vagy a 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,
önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,
b) az 1. melléklet szerinti településen székhellyel, vagy – ha a nonprofit (az egyesületként, az
alapítványként, a közalapítványként, gazdasági társaságként – amennyiben az létesítı okirata
szerint nonprofit tevékenységet lát el – vagy szociális szövetkezetként – amennyiben az közhasznú
tevékenységet lát el – nyilvántartásba vett és mőködı szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a
politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet) szervezetnek
telephelye is van – székhellyel és telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, vagy a 2. melléklet
szerinti településen székhellyel rendelkezı nonprofit szervezet,
c) az 1. vagy a 2. melléklet szerinti településen mőködı egyházi jogi személy,
amely falu és tanyagondnoki vagy egyéb szolgáltatást valósít meg.
A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatás vehetı igénybe:
a) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás (a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-ában meghatározott szolgáltatások összessége) ellátásához
kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület)
aa) új gépjármő beszerzésére már mőködı szolgáltatás kapcsán;
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ab) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtı gépjármő típusokra vonatkozó mőszaki
paraméterekkel rendelkezı kiegészítı eszközök, berendezések beszerzésére;
ac) arculati elemek elhelyezésére;
b) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás (a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális
alapszolgáltatások, továbbá bőnmegelızési célú, valamint egyéb közösségi célú szolgáltatások)
ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2. célterület)
ba) új gépjármő beszerzésére már mőködı szolgáltatás kapcsán;
bb) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtı gépjármő típusokra vonatkozó kiegészítı
eszközök, berendezések beszerzésére;
bc) arculati elemek elhelyezésére;
Támogatás kizárólag a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtı eszközök, berendezések és
mőszaki paraméterekrıl szóló 3. mellékletben meghatározott mőszaki paramétereknek megfelelı
gépjármővekre nyújtható.
Támogatás kizárólag az 1. mellékletben szereplı településen vagy a 2. mellékletben szereplı település
külterületén megvalósuló falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szolgáltatáshoz vehetı igénybe.
A támogatási határozattal jóváhagyott mőveletet legkésıbb 2015. szeptember 21-ig meg kell
valósítani. Kifizetési kérelem legkésıbb 2015. október 5-ig nyújtható be.

Nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (a továbbiakban: EMVA) nyújtott támogatással e rendelet szerint megjelölt szolgáltatáshoz
kapcsolódóan korábban beszerzett gépjármővek vonatkozásában, e rendelet szerinti támogatási
kérelme benyújtásának idıpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, vagy az EMVA-ból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól
igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján az 1es vagy 2-es célterület vonatkozásában az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.
Amennyiben az ügyfél több ellátási körzet mőködtetésérıl gondoskodik, akkor csak azon ellátási
körzet fejlesztésére nem vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében, ahol az EMVA-ból
nyújtott támogatással beszerzett gépjármővek vonatkozásában a támogatási kérelme benyújtásának
idıpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, vagy a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján
az 1-es célterület vonatkozásában az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.
Polgárır szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatási
kérelem benyújtásakor az Országos Polgárır Szövetség tagja.
Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja
alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
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Támogatási kérelem akkor is benyújtható, és támogatás akkor is nyújtható, ha az MVH az ügyfél
vonatkozásában a Vhr. 2012. december 31-én hatályos 35. § (1) bekezdése alapján a támogatási
határozatot visszavonó és a támogatáshoz való jogosultság megszőnését megállapító határozatot
hozott, és e határozat jogerıre emelkedésétıl számított 3 év az e rendelet szerinti támogatási kérelem
benyújtásakor még nem telt el.
A támogatás mértéke, elszámolható kiadások
A 2015. évben rendelkezésre álló forrás legalább 15 milliárd forint.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.
Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képezı elszámolható nettó kiadások összege
az alábbi gépjármő-kategóriák esetében:
a) terepjáró személygépjármő esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
b) mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint.
Elszámolható kiadásnak minısül:
a) a gépjármő beszerzési értéke;
b) a beszerzett gépjármő átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;
c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtı kiegészítı eszközök költsége;
d) beszerzett gépjármő forgalomba helyezési költsége;
e) a gépjármő forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;
f) az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig.
A gépjármő beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülı illeték nem támogatható.
Kötelezettségek
Az ügyfél a támogatási kérelemben nyilatkozatban vállalja, hogy
a) e rendelet alapján beszerzendı gépjármőre – legkésıbb a kifizetési kérelem benyújtásáig –
CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének idıszaka alatt fenntartja;
b) e rendelet alapján beszerzett gépjármővel a falu és tanyagondnoki szolgáltatást és az egyéb
szolgáltatást ingyenesen látja el.
A falu és tanyagondnoki szolgáltatásnak és az egyéb szolgáltatásnak az SZCSM rendelet 5/A. §ának megfelelı szakmai programon kell alapulnia.
A támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának feltételei
Az ügyfél e rendelet hatálybalépésének idıpontjától kezdve a mőveletet saját felelısségére
megkezdheti.
Az ügyfél támogatási kérelméhez kizárólag olyan árajánlat fogadható el, amelyet e rendelet
hatálybalépését követıen állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérı nevét, címét, az ajánlattevı nevét, címét és adószámát,
b) a kiadási tétel mőszaki adatait a gépjármőre vonatkozóan a 3. melléklet szerinti
részletezettséggel,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát, bruttó összegét, és a gépjármőre vonatkozó
árajánlat esetén a regisztrációs adó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét – amennyiben forinttól eltérı –,
f) az ajánlattevı aláírását, és
g) az árajánlat kiállításának dátumát.

Amennyiben az árajánlat a fenti bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek
nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél
támogatásra nem jogosult.
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A támogatási határozattal jóváhagyott árajánlatos tétel helyett más árajánlatos tétel beszerzésére
akkor van lehetıség, ha az árajánlatos tételek funkciójukat tekintve egymással helyettesíthetıek, és az
új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja a mőveleten belül, mint a lecserélni kívánt tétel. A
támogatás az árajánlatos tétel módosításának jóváhagyását követıen sem haladhatja meg a lecserélni
kívánt árajánlatos tétel vonatkozásában a támogatási határozatban jóváhagyott összeget.
Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab,
egymástól független árajánlatadótól származó, megfelelı, a teljesítéskor érvényes, mőszakilag azonos
tartalmú árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket
választja.
A gépjármőtípus módosítására az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetısége.
Kizárólag a támogatási határozatban szereplı gépjármő-kategória szerinti paraméterekkel azonos
vagy magasabb mőszaki paraméterekkel rendelkezı gépjármőtípus beszerzése támogatható a
kifizetési kérelem elbírálása során.
A támogatási kérelem benyújtása
Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási idıszakban egy célterületre kizárólag egy támogatási
kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerıs elutasító döntéssel
rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésıbb az újabb támogatási kérelem
benyújtásával egyidejőleg visszavonja.
Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet.
Egy ügyfél a meghatározott szolgáltatások ellátásához egy gépjármő beszerzésére vehet igénybe
támogatást.
Amennyiben egy ügyfél több ellátási körzetben látja el a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást, akkor
ellátási körzetenként egy gépjármő beszerzésére vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében.
Településenként legfeljebb három gépjármőbeszerzés támogatható.
A támogatási kérelmet az ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani a Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) 2015. május 4-én 08:00 órától forráskimerülésig,
de legkésıbb 2015. május 13-án 18:00 óráig. A támogatási kérelemhez csatolandó mellékleteket
elektronikus úton, szkennelés útján elıállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
Forráskimerülés esetén az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) vezetıje közleményt tesz közzé,
amelyben a támogatási kérelem benyújtási idıszakot felfüggeszti. Amennyiben a kérelmek elbírálása
során, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló forrást a
támogatási igények nem merítik ki, az IH vezetıje a forráskimerülésrıl szóló közleményét
visszavonja, azzal, hogy a benyújtás ebben az esetben is forráskimerülésig, de legkésıbb 2015. május
13-án 18:00-óráig tart. Ez esetben a benyújtás sorrendjének számítása nem kezdıdik elölrıl, hanem
az újonnan megnyíló idıszakban beérkezett kérelmek, a 2015. május 4. 08:00 órát követıen a
benyújtási idıszak felfüggesztéséig beérkezett kérelmek elbírálása után kerülnek értékelésre.
A támogatási kérelem tartalmazza:
a) az ügyfélazonosító-adatokat,
b) az ÁFA levonási jogosultságra vonatkozó adatokat,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,
e) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismerésérıl és tudomásulvételérıl,
f) a fejlesztés elıtti állapotra vonatkozó adatokat,
g) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat.
A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén a 2015. évben benyújtható
támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselıtestületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességérıl szóló határozatát tartalmazó jegyzıkönyvét
vagy a határozatát; valamint feladatátadás esetén a 2015. évben benyújtható támogatási kérelmekre
vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselı-testületének arról szóló
határozatát tartalmazó jegyzıkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más szervezettel
kötött feladat ellátási szerzıdés keretében kívánja mőködtetni;
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b) nonprofit szervezet ügyfél esetén az egységes szerkezető létesítı okiratot, amely tartalmazza a
fejleszteni kívánt tevékenységet;
c) egyházi jogi személy ügyfél esetében a bevett egyház, egyházi jogi személy nyilvántartásba vett
adatait igazoló kivonatot, vagy nyilvántartásba nem vett belsı egyházi jogi személy esetében az
egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolást, amelyet a bevett egyház egészének, illetve
legfıbb szervének, vagy az adott belsı egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az
egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelıs miniszternél bejelentett képviselıje vagy a
bevett egyház belsı szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselı állít ki;
d) szakmai programot, amely tartalmazza a 4. mellékletben meghatározott pontozási szempontok
alapját képezı adatokat;
e) az 1. célterület keretében a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás jogerıs mőködési engedélyét;
f) legalább két azonos mőszaki tartalommal rendelkezı, a formai és tartalmi kritériumoknak
megfelelı árajánlatot, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.
Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történı elsı belépést
követı ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Ha az ügyfél ezen
idıkorlátot túllépi, a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthetı és nem nyújtható be.
Az öt nap leteltét követıen új támogatási kérelem szerkeszthetı és nyújtható be a belépést követı
ötödik nap végéig. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtási idıszak lezárásra kerül, akkor a
kérelem legkésıbb az IH által kiadott közleményben meghatározott idıpontig szerkeszthetı és
nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtását követıen hiánypótlásnak és a támogatási kérelem
módosításának nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, a támogatási kérelemhez jogszabály
alapján csatolandó dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejőleg nem vagy
hiányosan nyújt be, a támogatási kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus
Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés
jelenti, benyújtásának idıpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére kapott KR
dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett támogatási
kérelem adatairól.
A meghatalmazásra vonatkozó szabályok
A támogatási kérelem, valamint a kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a
benyújtást követı elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett
Egységes Mezıgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az
eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz történı benyújtása.
A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:
a) a meghatalmazás típusát,
b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,
c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,
d) azon eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed,
e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
A meghatalmazást, annak elektronikus úton történı benyújtása után postai úton vagy személyesen is
be kell nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésıbb
a meghatalmazásban szereplı eljárási cselekmény elvégzését megelızıen öt nappal kell benyújtani
bármely megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság
ellenırzését követıen – nyilvántartásba veszi.
A támogatási kérelem elbírálása
A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, és a támogatási döntést célterületenként külön, a benyújtási
sorrend alapján hozza meg.
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A támogatási kérelmek értékelése a 4. mellékletben meghatározott pontozási szempontok szerint
történik.
Ugyanazon településrıl érkezı több támogatási kérelem elbírálása benyújtási sorrendben történik. Az
elsıként benyújtott támogatási kérelmet követıen benyújtott támogatási kérelmek elbírálása
mindaddig felfüggesztésre kerül, míg a támogatási keret lehetıvé nem teszi a további kérelmek
elbírálását, vagy a sorrendben azt megelızı támogatási kérelem elutasításra nem kerül.
El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:
a) az ügyfél nem csatolja hiánytalanul a meghatározott dokumentumokat,
b) az ügyfél támogatási kérelmével elért pontszám nem éri el a 4. melléklet szerint meghatározott
maximum pontszám legalább 50%-át,
c) a támogatási kérelem meghaladja a korlátot.
A kifizetési kérelem benyújtása
Kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó, jogerıs támogatási határozat alapján
legkésıbb 2015. október 5-ig lehet benyújtani az elektronikus őrlapkitöltı szolgáltatás segítségével
elıállított elektronikus őrlapon, ügyfélkapun keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat
szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez.
Az ügyfél a jóváhagyó támogatási határozat alapján egy kifizetési kérelmet nyújthat be a kifizetési
kérelem benyújtására nyitva álló idıszakon belül.
A kifizetési kérelemhez csatolni kell:
a) a feladatellátási szerzıdést, amennyiben a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást nonprofit szervezet
vagy egyházi jogi személy látja el;
b) a gépjármőre vonatkozó adásvételi szerzıdést;
c) a gépjármőre vonatkozó CASCO biztosítási kötvényt, vagy a biztosító által kiállított igazolást a
CASCO biztosítás megkötésérıl;
d) a gépjármő forgalmi engedélyének másolatát;
e) jóváhagyott kiadási tétel módosulása esetén két darab árajánlatot.

2./ AKTUÁLIS KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2015. január 23-án és 26-án közzétette a február 1-tıl
benyújtható kifizetési kérelmek közleményeit többek között az alábbi jogcímekkel kapcsolatban:
Falumegújítás-és fejlesztés (11/2015.(I.23.)
számú MVH Közlemény)
Vidéki örökség megırzése (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 elérhetık a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu),
és egyesületünk honlapján (www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu/) keresztül is.
Munkaszervezetünk továbbra is segítséget nyújt a kifizetési kérelmek összeállításában, kérdéseikkel
keressenek bennünket!
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35

MILLIÁRD
PÁLYÁZNI

FORINT

VIDÉKFEJLESZTÉSI

FORRÁSRA

LEHET

Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel
nem használt keret terhére – közölte a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelıs
államtitkára április 20-i budapesti sajtótájékoztatóján.
Magyarország várhatóan 100 százalékosan felhasználhatja az elızı uniós költségvetési ciklusban e
területen rendelkezésre álló forrásokat – tette hozzá Kis Miklós Zsolt.
Az államtitkár elmondta: a maradványpénzek felhasználásával egyrészt a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatásokat kívánják fejleszteni. Erre a célra 15 milliárd forint jut. Másrészt
a fiatal gazdák induló támogatását kívánják finanszírozni. Ezt 10 milliárd forintot tesz ki, míg a
kertészeti gépek beszerzését szintén 10 milliárd forinttal támogatják – közölte.
Kis Miklós Zsolt hozzátette: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretösszege – Darányi
Ignác Program – 2007-2013 között a magyar társfinanszírozással együtt több mint 1500 milliárd
forintot tett ki. Eddig több mint 1200 milliárd forintot fizettek ki – mondta.
Részletezve a pályázatokban foglaltakat, elmondta: a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztését tartalmazó jogcímen a települési önkormányzatok, ezek
társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, de egyházi jogi személyek is
pályázhatnak gépbeszerzésre. Így például mikrobuszok és terepjárók beszerzésére is.
A pályázaton azok a települések vehetnek részt, amelyek lakosságszáma 5 ezer alatti, vagy nem
haladja meg a 100 fıt négyzetkilométerenként, vagy az 5 ezer lélekszám feletti település esetében a
lakosság több mint 2 százaléka tanyás térségben él. A pályázható összeg 15 milliárd forint. Ennek a
keretnek a nagyobbik hányada, 10 milliárd forint jut a tanya- és falugondnoki hálózat fejlesztésére,
míg 5 milliárd forintra lehet pályázni a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése esetében.
Pályázni május 5-tıl lehet. Követelmény azonban, hogy a beszerzéseket még az idén meg kell
valósítaniuk azoknak, akik nyernek, sıt az év végéig el is kell számolniuk.
A fiatal gazdák induló támogatását az elızı évekhez hasonló feltételekkel hirdetik meg, 10
milliárd forintos kerettel. Fontos – hívta fel a figyelmet az államtitkár –, hogy az unió új költségvetési
ciklusában (2014-2020 között) ezek a feltételek már megváltoztak. Azok a fiatal gazdák indulhatnak a
mostani pályázaton, akik például korábban nem nyújtottak be, és az idén sem nyújtanak be
területalapú támogatási kérelmet.
A kertészeti gépbeszerzés támogatására ugyancsak 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A
támogatás mértéke 35 százalékos, de a fiatal gazdák és a kedvezıtlen adottságú területen
gazdálkodók is további 10 százalékos többlettámogatást kapnak. Mind a fiatalgazda-támogatásra,
mind a kertészeti gépbeszerzésre május 18-tól lehet pályázni, és itt is fontos kritérium az idei
elszámolás – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a Darányi Ignác Program forrás lehívása már
most is közel van a 100 százalékhoz.
Forrás: MTI
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2020-IG

TÖBB MINT 34 MILLIÁRD EURÓNYI UNIÓS FORRÁSBÓL
GAZDÁLKODHAT MAGYARORSZÁG

A 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklusban több
mint 34 milliárd eurónyi forrásból gazdálkodhat
Magyarország - mondta Vitályos Eszter európai uniós
fejlesztésekért felelıs államtitkár április 18-án a Nyíregyházi
Állatparkban.
Az államtitkár az uniós fejlesztések nyílt napja alkalmából rendezett állatparki eseményen
hangsúlyozta, hogy Magyarország a második helyet érte el Európában az egy fıre jutó uniós pénzek
alapján.
Míg az elızı hét évben minden egyes magyar állampolgárra 660 ezer forint uniós támogatás jutott, a
következı ciklusban 712 ezer forint jut majd - emelte ki Vitályos Eszter.
Vitályos Eszter megismételte, a hazai fejlesztéspolitika elsısorban a gazdaságfejlesztésre és a
munkahelyteremtésre koncentrál a következı években. Elıbbi legfontosabb célja, hogy az ország
fejletlenebb régióit felzárkóztassa, és csökkentse az infrastruktúra hiányából fakadó hátrányokat,
amelyek egy-egy régiót jellemeznek.
Az új idıszakban megújul a pályázati rendszer, ez jelentıs egyszerősítést jelent majd a pályázóknak.
Az Európai Bizottsághoz benyújtott tíz operatív program közül hetet már befogadott az unió - tette
hozzá.
A tervek szerint idén a kormány 133 pályázati felhívást tesz közzé csaknem 2700 milliárd forint
értékben - hangsúlyozta az államtitkár. Kiemelte, a kormány stratégiai partnerként tekint a kis- és
középvállalkozásokra (kkv), így elsısorban az ıket kedvezményezettként érintı pályázatok lesznek az
elsık, amelyek megjelennek a következı hetekben. A kkv-k a Gazdaságfejlesztési Operatív Program
(GOP) 2383 milliárd forintos keretébıl részesülhetnek.
Vitályos Eszter kifejtette, a kedvezményes hitel-, garancia- és tıkeprogramok kiemelt célcsoportjai az
induló vállalkozások lesznek, a tervek szerint április-májusban 90 milliárd forintnyi pályázati forrás
nyílik meg a szektor szereplıi elıtt. Ebbıl 80 milliárd a termelési kapacitás bıvítését, 5-5 milliárd
pedig a kkv-k munkahelyteremtı beruházásait, illetve a piaci megjelenést szolgálja.
A sóstógyógyfürdıi állatparkban az elmúlt idıszakban megvalósult fejlesztésekrıl szólva Kovács
Ferenc, Nyíregyháza Fidesz-KDNP-s polgármestere elmondta, csak a Dél-Amerika állat- és
növényvilágát bemutató, kétezer négyzetméteres Viktória-ház, illetve a fókashow lelátójának bıvítése
650 millió forintos beruházást jelentett a parknak.
A kormány által kiírt állatparki fejlesztési pályázatokból egyedüliként a nyíregyházi nyert, a
beruházáshoz elnyert 50 százalékos támogatáshoz az önerın kívül 150 millió forintot tett hozzá az
önkormányzat - mondta a városvezetı. Kovács Ferenc közlése szerint elindult a parkban az Andok
ösvénye címő program is, ami a Sóstó fejlesztési projektjének is része.
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója elmondta, a parkban ötezer állat él, ebbıl a
Viktória-házban több mint ötszáz található.
Az uniós fejlesztések nyílt napja címő programsorozatot idén negyedik alkalommal rendezik meg, az
európai uniós támogatásból megvalósult több tízezer fejlesztés közül a legizgalmasabbak
kulisszatitkaiba tekinthetnek be az érdeklıdık.
Forrás: MTI
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SIKERREL

ZÁRULT A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁRSADALMI
EGYEZTETÉSE

A közelmúltban zárult a Vidékfejlesztési Program (VP) és a dokumentumhoz kapcsolódó
Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) társadalmi egyeztetése. A hamarosan lezáruló
tervezési folyamat és az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések végére tehet pontot a
program brüsszeli elfogadása idén júniusban.
A programmal kapcsolatos véleménynyilvánításra a Miniszterelnökség Kecskeméten szakmai
fórumot szervezett április 2-án, amelynek célja a VP és az SKV széleskörő megismertetése volt. Viski
József agrár-vidékfejlesztési programokért felelıs helyettes államtitkár köszönetet mondott minden
civil szervezetnek és a magánszemélynek, akik javaslataikkal segítették a program tervezését, a
végleges változat kialakítását. A helyettes államtitkár elmondta, hogy a vidékfejlesztési források
miniszterelnökségi koordinációja a korábbiaknál lényegesen átláthatóbb, és hatékonyabb
forráselosztást tesz lehetıvé, hiszen a többi operatív program végrehajtásáért is a Miniszterelnökség
felel az elıttünk álló idıszakban. Hozzátette: az Agrár-vidékfejlesztésért Felelıs Államtitkárság
kecskeméti mőködése garancia arra, hogy a vidéken élıkhöz minél közelebb, a vidéki emberek aktív
közremőködésével szülessenek a döntések. A napi munkában, illetve a Brüsszellel, a
társszervezetekkel és az agrártárcával történı együttmőködés továbbra is hatékony, a költözés a VP
tervezésében sem okozott fennakadást.
A kormány legfontosabb célkitőzése, hogy a munkaerı-igényes ágazatok fokozottabb támogatása
mellett a 2014-2020-as ciklusban megerısödjenek a mikro-, kis- és közepes gazdaságok, javuljon a
magyar vidék megtartó-képessége. Ennek elérése érdekében minél több vállalkozást, magánszemélyt
és civil szervezetet kíván bevonni a vidékfejlesztésbe.
Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelıs helyettes államtitkár a fórumon
emlékeztetett rá: nagy az érdeklıdés a 2020-ig rendelkezésre álló, mintegy 1250 milliárd forintos
forrást jelentı program pályázatai iránt. Ugyanakkor a sikeres forrásfelhasználás egyik legfontosabb
feltétele a vidékfejlesztésben érdekelt valamennyi szereplı közötti aktív, rendszeres párbeszéd és
együttmőködés.
Az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról szólva Mezei Dávid elmondta, néhány ponton
jelentkezik nézetkülönbség a két fél között, ilyen az öntözéses gazdálkodás kérdése is. Az öntözött
területek növelése érdekében a magyar kormány továbbra is kitart álláspontja mellett, hiszen az
öntözés kiterjesztése nem veszélyezteti a hazai vízkészleteket, ugyanakkor a kertészeti ágazat és más
növénytermesztı ágazatok fejlesztéséhez nélkülözhetetlen.
A LEADER program az új ciklusban is eléri az országos lefedettséget, és a kormány – az uniós
jogszabályokkal összhangban - a rendelkezésre álló források 5 százalékát fordítja erre a célra. A
Bizottság ezt kevesli és a LEADER források növelését követeli. A kormányzat ezzel szemben kitart
amellett, hogy a vidékfejlesztési források minél nagyobb részét közvetlenül a magyar vidék, a hazai
agrárvállalkozások kapják meg.
Mezei Dávid hozzáfőzte, a mai rendezvény sikere, a megjelentek nagy száma is azt bizonyítja a
kormány számár, hogy helyes döntés volt Kecskemétre helyezni a vidékfejlesztési államtitkárságot,
hiszen így az érdekeltek jóval hatékonyabban tudják érdekeiket érvényesíteni a program társadalmi
egyeztetésén.
Az új programozási idıszak elsı vidékfejlesztési pályázatai a nyár folyamán várhatóak. A 2007-2013as ciklus zárásához kapcsolódóan, a visszaáramló összegek maradéktalan felhasználását néhány
hamarosan megnyíló pályázattal ösztönzi a Miniszterelnökség.
Forrás: Miniszterelnökség
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A Föld Napja – V. Tudományfesztivál idén is rendkívül színes, tartalmas és interaktív
programokkal várja a látogatókat 2015. április 22-23-án, Budapesten, a Magyar Nemzeti
Múzeum kertjében.
A rendezvény célja, hogy élményeken keresztül, közvetlen tapasztalások segítségével keltse fel az
érdeklıdést a tudományok, a környezet- és a természetvédelem iránt. Mivel 2015 a talaj és a fény
nemzetközi éve, a fesztiválon is kiemelt hangsúlyt fektetnek ezekre a területekre a szervezık és a
résztvevı egyetemek, fıiskolák, kutatóközpontok, szakmai szervezetek, nemzeti parkok, cégek,
illetve egyesületek.
Már második alkalommal rendezik meg közösen a Föld napja programsorozatot és a
Tudományfesztivált. Ezzel is arra hívják fel a figyelmet, hogy a tudás olyan hatalom, amely segít
környezetünk megırzésében és a természet megóvásában. Eredményesen tanulni pedig a közvetlen
tapasztalatszerzésen keresztül lehet a legkönnyebben.
A rendezvényt április 22-én, szerdán 10:00 órakor nyitja meg V. Németh Zsolt környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelıs államtitkár; Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum
fıigazgatója; valamint Zárug Péter Farkas, a Tudományfesztivál igazgatója. Szintén részt vesz a
megnyitón Bácskai János, a IX. kerület polgármestere; Sántha Péterné, a VIII. kerület
alpolgármestere és Bán Tamás, a Budapesti Városigazgatóság elnök-vezérigazgatója.
A Föld Napja – V. Tudományfesztivál elnevezéső rendezvényt a Földmővelésügyi Minisztérium, a
Magyar Nemzeti Múzeum, a TIT Kossuth Klub Egyesület és az OKTF Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság szervezi közösen. Már hagyomány, hogy az eseményre meghívják
Budapest óvodáit, általános- és középiskoláit.
A Föld Napja – V. Tudományfesztivál két napja alatt 30 szervezet összesen 80 programmal várja a
gyerekeket és a felnıtteket egyaránt 10:00 és 18:00 óra között.
A látogatók idén is testközelbıl nézhetik a drón reptetését, ami utasításokat követ, beülhetnek egy
sőrített levegıvel mőködı pneumobilba, amely szennyezı anyagot egyáltalán nem bocsát ki, továbbá
bepillanthatnak az idıjárás-elırejelzés készítésének kulisszái mögé - egy légköri szonda felengedése
után másodperceken belül kivetítın lehet majd látni a várható légköri, idıjárási eseményeket -, sıt,
maguk a résztvevık is készíthetnek meteorológiai elırejelzést, és egy speciális eszköz segítségével
megmérhetik, mekkora cseppekbıl áll az esı.
A rendezvényen bemutatkoznak a TiJöttök Innovációs Projekt Verseny versenyzıi. A Maci
Kórházban a gyerekek megismerhetik az orvosi vizsgálat menetét és a gyermekrendelıben elıforduló
eszközöket. Készíthetnek napórát, és megvizsgálhatják a robotok mőködését, valamint egy gokart
bemutatón is részt vehetnek. Felfedezhetnek egy interaktív vonatos terepasztalt, valamint egy
elektromos autót. A vállalkozó kedvőek akár targoncavezetıként is próbára tehetik tudásukat az
egyik gyógyszergyár virtuális raktárában.
A látogatók találkozhatnak a földfestékekkel, megfigyelhetik, milyen hatással van a fény egy mag
csírázására, tapintásukat terméstapogatóval, geológiai tudásukat pedig kızetfelismeréssel tehetik
próbára. Ültethetnek növényeket, készíthetnek üvegmatricát és újságpapírból karkötıt, tojástartóból
gombát, illetve megismerkedhetnek a kukoricából készült mőanyag palackkal, amely komposztálható,
és 3-6 hónap alatt lebomlik.
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Emellett idén is kipróbálható lesz egy, a szelektív hulladékgyőjtést népszerősítı játékpark, a „Ki
nevet a végén?”, a Mobil és szelektív csúszka, a „Zúzd a metált!” és a „Lapíts, ha bírsz!” is, amelyben
játékos módon lehet elsajátítani a szelektív hulladékgyőjtés praktikáit.
A Föld Napja – V. Tudományfesztivál rendezvénnyel párhuzamosan a TIT Kossuth Klub Egyesület
által szervezett szabadegyetemen a Föld napjához kapcsolódó elıadásokat hallgathatnak meg az
érdeklıdık. Az elıadók széles spektrumú témakört érintenek a fényszennyezéstıl és annak hatásától,
a mőhold-meteorológia alapjain keresztül a hazai barlangok lenyőgözı világáig és a különbözı
gyógynövények gyógyhatásáig.
Forrás: tudomanyfesztival.hu

ÁTADTÁK A BÁBOLNAI MÉNESBIRTOK FEDELES LOVARDÁJÁT
A Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok Kft. Ölbı-pusztai telephelyén április 9-én átadták a
felújított fedeles lovardát és a régi kocsiszín helyén kialakított szociális épületet.

A Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok Kft. 2014 elején került a Földmővelésügyi Minisztérium
felügyelete alá, aminek eredményeképpen a történelmi múltra visszatekintı társaság kiegyensúlyozott
mőködésre és biztos jövıre számíthat.
Ennek egyik bizonyítéka a most átadott, 210 millió forintos beruházás – mondta a földmővelésügyi
miniszter az átadás elıtt.
Fazekas Sándor emlékeztetett arra, hogy az ölbıi telephelyen lévı mőemléki épületek állapota
annyira leromlott, hogy többször a balesetveszély elhárítása miatt kellett halaszthatatlan javításokat
végezni.
A most átadott létesítmények segítik a tenyésztést, valamint színvonalas gyakorlati helyet biztosítanak
a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakiskola tanulóinak.
Bérci Balázs, a ménesbirtok ügyvezetıje elmondta, a felújított építmények összes alapterülete
meghaladja a 600 négyzetmétert. A létesítményeket régészeti és történeti kutatások alapján, eredeti
állapotában állították helyre.
A lovardában a csirketenyésztés fénykorában a belmagasságot vasbeton födémekkel csökkentették és
három szinten folyt állattartás.
A felújítás során a födémeket elbontották, az épület új tetıszerkezetet kapott, padlózatát a lovak
ízületeit kímélı anyaggal töltötték fel.
Ölbı-puszta a Shagya-arab és az arab telivér tenyésztésének egyik helyszíne. A telepen az évjárati
csikók tartása és képzése folyik. A közel 300 lóból álló arab ménes alapját 19 tenyészmén és 51
tenyészkanca alkotja. Az arab telivér tenyésztésében kiemelkedı értéket jelentenek a tiszta vérő
egyiptomi arab telivérek.
Forrás: MTI
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MEGKEZDİDÖTT A LAMBERG-KASTÉLY FEJLESZTÉSE

Megkezdıdött a móri Lamberg-kastély turisztikai célú fejlesztése, ezáltal megújul az
állandó tárlatok többsége, múzeumpedagógiai foglalkoztató szobát alakítanak ki, feltárják
és helyreállítják a falfestményeket.
Modern eszközök segítségével, a kiállítási anyagok felfrissítésével, múzeumpedagógiai foglalkoztató
szoba kialakításával élménygazdagabbá válhat a Lamberg-kastély látogatása az érdeklıdık számára.
Feltárják, helyreállítják a helyiség falfestményeit, valamint a kastélyparkban egy sváb ház mutatja majd
be a németajkú lakosság életét bútorok és használati eszközök győjteményén keresztül.
A turisztikai célú fejlesztésre 354 millió forintot nyert Mór önkormányzata. A munkálatok 2015
nyarán fejezıdnek be, de Vasarely-szoba és a Helytörténeti győjtemény kivételével az átalakítás alatt
is folyamatosan látogatható a kastély és az állandó kiállítások.
Forrás: lambergkastely.hu

HAMAROSAN

JÖN A
SZEMÉTGYŐJTÉSI AKCIÓ

TESZEDD!

Idén május 15. és 17. között lesz a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért
szemétgyőjtési akció - közölte a Földmővelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelıs államtitkára.
V. Németh Zsolt hozzátette: a most ötödik alkalommal sorra kerülı TeSzedd! akció kapcsolódik az
Európai Bizottság által kezdeményezett Tisztítsuk meg Európát! nemzetközi szemétgyőjtési
akcióhoz.
A háromnapos TeSzedd! akciót az FM megbízásából ebben az évben is az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság
(OKTF NHI) szervezi.
Az államtitkár elmondta, az elmúlt fél évtizedben bebizonyosodott, hogy érdemes és lehet jó cél
érdekében mozgósítani a magyar lakosságot. A kezdeti 50 ezerrıl ugyanis a múlt évre 180-200 ezerre
nıtt azok száma, akik a TeSzedd! akció keretében győjtik a szemetet az országban, tavaly 2200 tonna
szemet szedtek össze az önkéntesek – tette hozzá.
Forrás: MTI
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