Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos,
Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely

HÍRLEVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

2012. december

MINDEN

KEDVES EGYESÜLETI
TAGUNKNAK ÉS OLVASÓNKNAK
BOLDOG
KARÁCSONYT
ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!

FIGYELEMFELHÍVÁS:
1. Hamarosan lejár az elsı kifizetési kérelem benyújtásának meghosszabbított határideje!
2. LEADER kedvezményezettjeinknek nemsokára be kell nyújtaniuk az elsı kifizetési
kérelmüket!
A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában a
LEADER közösségi célú fejlesztés és LEADER vállalkozási alapú fejlesztés esetén a támogatási
határozat közlésétıl számított 9 hónapon belül kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan
kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minısül egyéb elszámolható kiadásnak.
3. Elılegkérelmet 2013. február 5-ig lehet benyújtani!
A 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet 2012. december 7-i hatályba lépését követı 60 napon belül,
tehát 2013. február 5-ig nyújthat be elılegkérelmet az az ügyfél, aki 2012. december 7. napján
már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerıs támogatási döntéssel.)
A fenti szabályokról bıvebben honlapunkon (www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu) olvashatnak.
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Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megırzésre
A támogatási kérelem benyújtási idıszak lezárultát követıen, december hónapban egyesületünk munkaszervezete elkezdte a Falumegújítás és -fejlesztés (102/2012. (X.
1.) VM rendelet) és A vidéki örökség megırzése (103/2012. (X. 1.) VM rendelet) jogcímekre beérkezett támogatási kérelmek feldolgozását: megtörtént a támogatási
kérelmek és egyéb iratok IIER-ben történı érkeztetése, iktatása, szkennelése és rögzítése, valamint ezeket követıen a kérelmek alapjogosultság vizsgálata. a formai
kritériumoknak való megfelelés Ezt követik januárban a formai kritériumoknak való megfelelés A/1 szintő ügyintézıi vizsgálata és a helyszíni szemlék.
Az alábbiakban olvashatnak egy rövid összegzést a beérkezett támogatási kérelmekrıl:
Jogcím
Falumegújítás és –fejlesztés
A vidéki örökség megırzése
Összesen:

Kérelmek száma (db)
15
11
26

Elszámolni kívánt nettó kiadás (Ft)
233 930 969,192 248 142,426 179 111,-

Kalkulált támogatás (Ft)
268 746 897,231 225 306,499 972 203,-

A beérkezett kérelmekben szereplı átlagos értékek:
F a l u m e g ú j í t á s é s – f e j l es zt é s
elszámolni kívánt nettó kiadás: 15 595 398,- Ft
kalkulált támogatás: 17 916 460,- Ft
A v i d é k i ö rö k s ég m e g ı r zé s e
elszámolni kívánt nettó kiadás: 17 477 102,- Ft
kalkulált támogatás: 21 020 482,- Ft
Támogatási kérelmet benyújtó szervezetek száma:
F a l u m e g ú j í t á s é s – f e j l es zt é s
önkormányzat – 6 db
nonprofit szervezet – 6 db
egyház – 3 db
A v i d é k i ö rö k s ég m e g ı r zé s e
önkormányzat – 2 db (melyek közül egy önkormányzat az elızı jogcímre is nyújtott be kérelmet)
nonprofit szervezet – 1 db
egyház – 8 db
Tagtelepüléseink, melyekrıl támogatási kérelem érkezett (jogosult településeink: bel- és külterülettel – 22 db; lakott külterülettel – 2 db):
F a l u m e g ú j í t á s é s – f e j l es zt é s – 10 db
A v i d é k i ö rö k s ég m e g ı r zé s e – 9 db (melyek közül 5 településrıl az elızı jogcímre is érkezett kérelem)
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Pályázat a nem mezıgazdasági tevékenységgé történı diverzifikálásra
A Magyar Közlöny 2012. évi 171. számában megjelent a vidékfejlesztési miniszter
129/2012.(XII.17.) VM rendelete, amely az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a nem mezıgazdasági tevékenységgé diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes
feltételeirıl szól.
Lent olvashatják a jogcímrendelet összefoglalóját.
A t á m oga t á s i gén yb evét el én ek f ıb b f el t ét el ei :
Nem mezıgazdasági tevékenységgé történı diverzifikálásra nyújtandó támogatás igénybevételére
jogosult az az ügyfél, akinek 2011. évben a mezıgazdasági tevékenységbıl származó árbevétele a
teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb
2 millió eurónak megfelelı forintösszeg.
Támogatás vehetı igénybe e rendeletben meghatározott – ügyfél által bejelentett vagy tervezett –
nem mezıgazdasági tevékenységének megvalósítására.
Amennyiben az ügyfél csak ıstermelıi minısítéssel rendelkezik korlátozott tevékenységekre nyújthat
be pályázatot, és vállalnia kell, hogy a támogatás jóváhagyását követıen az elsı kifizetési kérelem
benyújtásának idıpontjáig mikrovállalkozást hoz létre.
Az ügyfél köteles a támogatott mőveletet legkésıbb 2015. január 31. napjáig megvalósítani, valamint
az utolsó kifizetési kérelmet a mővelet megvalósulását követı hat hónapon belül, de legkésıbb 2015.
január 31-ig benyújtani. A pályázó a támogatási határozat közlésétıl számított hat hónapon belül
köteles a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb
elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
A t á m oga t á s m ért éke
A rendelkezésre álló forrás kerete – az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásából – 7,8 milliárd forint.
A támogatás mértéke:
a) hátrányos helyzető területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a,
de legfeljebb 35 millió forint;
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de
legfeljebb 35 millió forint.
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékő infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 millió forint támogatás
nyújtható. Minıségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5
millió forint támogatás nyújtható.
A t á m oga t á s f el ha sz n álá sa sorá n el sz á m olh a t ó ki a d á sok
Elszámolható kiadásnak minısül:
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötıdı új berendezések, gépek, eszközök beszerzése,
b) csak épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
c) épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékő infrastruktúra-fejlesztés;
d) minıségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése
e) egyéb elszámolható kiadások;
f) eszközként elszámolható kiadás az ügyfél támogatható tevékenységét szolgáló szoftver
licencek ellenértéke; és
g) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa
telepítése.
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Kérel m ek b en yú j t á sá n ak á l t a l án os f el t ét el ei
A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg:
a) a Gépkatalógusban szereplı gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására
rendelkezésre álló idıszak elsı napját megelızı napon hatályos Gépkatalógusban szereplı
referenciaárat;
b) az Építési Normagyőjteményben (ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az
elszámolható kiadás, támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló idıszak elsı napját
megelızı napon hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát.
Az ügyfél a turisztikai szálláshelyfejlesztéseket kizárólag gazdaságon belül, mezıgazdasági
tevékenységéhez, a mezıgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterületéhez és mezıgazdasági
hasznosítású épületeihez kapcsolódóan valósíthatja meg.
A pályázó 2013-tól a szálláshelyhez nem kötıdı turisztikai szolgáltatásfejlesztések közül az
alábbiakhoz kapcsolódó épület, építmény kialakítását, bıvítését, átalakítását és eszközrendszer
fejlesztését valósíthatja meg:
a) agroturisztikai szolgáltató tevékenység,
b) lovas turisztikai szolgáltatás,
c) vadászturizmus,
d) erdei turizmus,
e) horgászturizmus,
f) vízi turizmus,
g) borturizmus.
Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási idıszakban 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.
Amennyiben a fejleszteni kívánt megjelölt tevékenységek közül bármelyik e rendelet szerint nem
támogatható tevékenységnek minısül, akkor a támogatási kérelmet az MVH elutasítja.
A támogatási kérelmet az egyes mezıgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele
esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Kormány
rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus őrlapkitöltı szolgáltatás segítségével elıállított
elektronikus őrlapon 2013. február 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésıbb 2013. július 2-án
18 óráig lehet benyújtani.
Forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság vezetıje IH közleményben rendelkezik a támogatási
kérelem benyújtási idıszak lezárásáról.
A támogatási kérelemben szereplı adatokra, a támogatási kérelemhez csatolt dokumentumokra
nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtási idıszakban, a benyújtást követı 10 napon belül,
elektronikus úton terjeszthetı elı.

A minisztérium a megyékkel közösen készül a következı vidékfejlesztési
program tervezésére
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) legfontosabb feladata
programalkotásra való felkészülés, és a tárca célja, hogy a tervezést a
összehangolja a megyei elképzelésekkel – hangsúlyozta V. Németh Zsolt
felelıs államtitkár a tervezést elıkészítı megyei fórumsorozatról szóló
Budapesten.

a 2014-2020-as
lehetı legjobban
vidékfejlesztésért
sajtótájékoztatón

Az elmúlt hetekben a VM és a Nemzeti Agrárszaktancsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
(NAKVI) a társadalmi bevonás és párbeszéd megteremtése, a tervezési folyamatok összehangolása
érdekében térségi fórumsorozatra hívta a megyéket és a tervezési munkában érintetteket. A
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fórumsorozat öt állomása Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Gyırött és Pécsett volt, december 5én a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban pedig az eredményeket összegzı országos konferenciát
rendeztek.
A konferenciát megelızı sajtótájékoztatón V. Németh Zsolt elmondta: minden eddiginél szorosabb
tárcaközi, szektorközi együttmőködésre van szükség a következı hétéves ciklus tervezésében.
Újdonság lesz ugyanis, hogy létrejön a Közös Stratégiai Keret, amelyben egyesülnek az eddig
különálló alapok (az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, és a
többi), lehetıvé válik a többalapú tervezés (multifund). Magyarország már döntött arról, hogy élni
fog a többalapú tervezéssel, és arról is, hogy a LEADER-módszert (a közösségek által irányított helyi
fejlesztéseket) kiterjeszti a kisebb városokra és a többi alap felhasználására is. Erre fel kell készíteni a
LEADER-szervezeteket, a jövı héten már meg is indulnak az ezt segítı képzések.
Búsi Lajos, a VM vidékfejlesztésért felelıs helyettes államtitkára kiemelte: nagyon fontos annak az
eljárásrendnek a megfelelı kialakítása, amely kezelni tudja a többalapú rendszert. A multifund-ot az
Európai Unió összes országa most tanulja, és az tudja majd jól felhasználni az uniós forrásokat, aki
fel tud készülni az elképzelések megvalósítására.
Mezıszentgyörgyi Dávid, a NAKVI fıigazgatója, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
fıtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezés során fontos a társadalom bevonása. Az MNVH a
jövı év elején megyénként találkozási pontot alakít ki a vidékfejlesztésben érdekelt társadalmi
szervezeteknek, szereplıknek, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni a tervezésbe.
Hozzátette: jelenleg a tervezési folyamat a helyzetfeltárás végén tart, és január 31-ig elkészül az elsı
stratégiai dokumentum, amely az uniós partnerségi megállapodás alapja lesz.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Maradéktalanul lehívjuk az uniós agrárforrásokat
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Palkovics Péter a
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elnöke közösen tartott
sajtótájékoztatón számolt be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásával meghirdetett pályázatok eredményeirıl,
valamint a 2012. december 17-ig végrehajtott egyéb kifizetésekrıl.
Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott állattartó telepek
korszerősítése (ÁTK IV.) jogcímen 792 támogatási kérelmet hagyott jóvá az MVH 80, 9 milliárd
forint összegben, melynek több mint negyede a sertés ágazat fejlesztésére irányul.
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímen 625 db támogatási kérelem jóváhagyása
történt meg, melyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás összege 7,4 milliárd forint.
Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen 289 db támogatási kérelemre a kötelezettségvállalás
összege 5,2 milliárd forint.
Az MVH december elején indította el az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatások
kifizetését. 9 513 kérelem jóváhagyását követıen, eddig összesen több mint 32,5 milliárd forintot
fizetett ki a Hivatal. A kifizetéskor elsıbbséget élveznek a korábban beadott, hibátlan kérelmek,
melyhez a gazdálkodási naplót is benyújtották a termelık.
Az AKG intézkedések a mezıgazdaság által érintett fizikai és természeti környezet állapotának
megırzésére és javítására szolgálnak, ezzel is elısegítve a minıségi termékek elıállítását.
Az AKG mellett elindultak a kifizetések a kedvezıtlen adottságú területek, valamint a Natura 2000
gyepterületek támogatására is. Mindkét jogcím esetében eddig 200-200 millió forintot fizetett ki az
MVH, az elıbbinél 3 130, utóbbinál 2 877 kérelem jóváhagyását követıen.
A kedvezıtlen adottságú területek támogatása a gazdálkodás eredményességének növelésére szolgál.
A Natura 2000 területek olyan európai uniós szinten védett helyek, melyekre szigorú gazdálkodási
elıírások vonatkoznak. A támogatás ezek betartását segíti elı.
A kifizetések január elején is több jogcímben folytatódnak, így további nagy összegő támogatásokra
számíthatnak a gazdálkodók.
Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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A Vidék Kalandot választották Európa legjobb kommunikációs programjának
A Vidék Kaland Program nyerte az Európai Bizottság Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési
Fıigazgatóságának (DG AGRI) versenyét, melyet a Közös Agárpolitikához (KAP)
kapcsolódó kommunikációs programoknak hirdetett meg a KAP fennállásnak 50 éves
évfordulójára. A népszerő kezdeményezést 2011-ben indította el a Fiatal Gazdák
Magyarországi Szövetsége (AGRYA).

A megmérettetésre, melyre 2010 után lebonyolított programokkal lehetett nevezni, 118 pályamő
érkezett. A pályázatokat független zsőri bírálta, amely figyelembe vette a KAP-hoz való kapcsolódást,
értékelte a célkitőzéseket, a kommunikációs stratégiát, a projekt alkalmazkodását a kiválasztott
célközönséghez és a program hatását.
Az AGRYA 2012-ben már másodszor bonyolította le a Vidék Kaland Programot. A szervezet városi
fiataloknak biztosít lehetıséget, hogy bekapcsolódjanak egy-egy fiatal gazda által vezetett gazdaság
munkájába.
A Vidék Kaland 2013-ban is folytatódik: a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásának
köszönhetıen már nemcsak Magyarországon, de Szlovákiában és Romániában is ismerkedhetnek a
városi fiatalok a mezıgazdasággal.

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium
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