Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, 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
2013. február

LEADER pályázat

Jelenleg folyik a következő LEADER pályázat felhívását tartalmazó vidékfejlesztési miniszteri
rendelet közigazgatási egyeztetése, e szerint ez év második negyedévében várható a pályázat kiírása és
benyújtásának kezdete.
A kiírást megelőzően minden LEADER helyi akciócsoportnak – így a Bakonyalja Kisalföld kapuja
Vidékfejlesztési Egyesületnek is – felül kell vizsgálnia, át kell dolgoznia Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiáját, hogy abban az általa most támogatandó fejlesztések szerepeljenek. Ehhez keressük a
helyi potenciális pályázók fejlesztési elképzeléseit, hogy azok belekerülhessenek a stratégiánkba, és
majd pályázatot lehessen benyújtani a témakörben.
Kérünk mindenkit, hogy LEADER pályázati ötletét a honlapunk (www.b ak on yaljak isalfold -k ap u ja.h u ) nyitóoldalán található projektgyűjtő adatlap kitöltésével és
beküldésével ossza meg velünk, valamint erről a lehetőségről informáljon a környezetében
élő minden érintettet.

FIGYELEMFELHÍVÁS

I. Február 1-től csak elektronikus úton nyújthatók be a kifizetési kérelmek számos
beruházási támogatásnál.
2013. február 1-jén nyílik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek
benyújtásának újabb időszaka.
Az é rint et t jo gc íme k az al ábbiak:
• Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK)
• Baromfi telepek korszerűsítése
• Kertészet korszerűsítése
• Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés)
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• Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése 1-2. (Erdészeti gépbeszerzés)
• Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító)
• Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi
létesítményeinek fejlesztése (Öntözés)
• Mezőgazdasági utak fejlesztése (Mezőgazdasági út)
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP)
• Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek
létesítése (Nyersszesz, nyersolaj)
• Falumegújítás és -fejlesztés (Falufejlesztés)
• Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (Mikrovállalkozás)
• Turisztikai tevékenységek ösztönzése (Turizmus)
• Vidéki örökség megőrzése
• Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének egyes jogcímei (LEADER)
Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő módosítása
értelmében a felsorolt jogcímek tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, az MVH
által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Az aktuális beadási
időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart. A rendelet hatályos verziója a w w w . magy aro rs z ag. h u
jogszabálykeresőjében (https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso) elérhető. Javasoljuk az
említett rendeletben, valamint az egyes jogcímrendeletekben foglalt feltételek alapos megismerését, a
kapcsolódó MVH közlemények áttanulmányozását, illetve az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu)
megjelenő tájékoztató anyagok folyamatos figyelemmel kísérését.
II. Kötelező E-monitoring adatszolgáltatás
Február 13-tól kezdődően egy hónap áll az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és
az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott ügyfelek rendelkezésére, hogy
teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az adatszolgáltatás kiterjed minden meghirdetett
támogatási formára és csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) felé.
Az E-monitoring benyújtása összesen 25 ezer ügyfelet érint. Pályázóink esetében a Falumegújítás és
–fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímek Kedvezményezettjeit érinti. A tavalyi
évhez hasonlóan a monitoring adatszolgáltatás egyszerűsítésnek köszönhetően néhány jogcímre nem
vonakozik az adatszolgáltatás, mert az adatok más forrásból rendelkezésre állnak. Az érintett
jogcímek részletes listáját az MVH Közleménye tartalmazza.
Új jogcímmel bővült ugyanakkor az adatszolgáltatásra kötelezettek köre: idén a GAZDANet
Programhoz nyújtott támogatások felhasználóitól is várnak információkat.
A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet
elvégezni kétféle módon:
1./ Amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, a w w w . mvh . go v. h u oldalon az
„Elektronikus ügyintézés” menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun
keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat.
2./ Az adatszolgáltatás elvégezhető technikai közreműködő vagy meghatalmazott útján is,
kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes. Abban az esetben, ha valaki elveszítette vagy
elfelejtette, a „G946” nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A nyomtatvány
letölthető az MVH honlapjáról is.
A monitoring adatszolgáltatás kitöltését útmutatók és segédletek könnyítik, melyek a Hivatal
honlapjáról szintén letölthetők.
A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás
benyújtását megelőzőn öt nappal előbb postára kell adni.
A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgálata, a
falugazdászok, az agrárkamarai tanácsadók és munkaszervezetünk is segítséget nyújt.
Az MVH az elmúlt évek során elvégezte az adatszolgáltatási rendszer korszerűsítését, továbbá
informatikai megoldásokat fejlesztett ki az adatok egy részének más adatforrásból való beszerzésére,
2013. februári HÍRLEVÉL – ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület
2
2889 Súr, Szabadság tér 1.; 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Tel.fax.: 34/352-387, 20/322-6661.
E-mail: bkkve.leader@gmail.com, honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu , www.umvp.eu

mely tevékenység eredményeképpen jelentősen csökkent és egyszerűsödött az ügyfelek
adatszolgáltatási kötelezettsége.
Az online ügyfélszolgálati rendszer kibővítésre került az MVH-nál, így az összes EMVA-ból
finanszírozott jogcím és az Egységes Kérelem jogcímeivel kapcsolatos információk elérhetőek az
w w w . mvh . go v. h u oldalon az Elektronikus ügyintézés menüpont Ügyfél tájékoztatási rendszer
alkalmazásban.
Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Április 5-ig pályázhatnak a közösségi terek
kulturális fejlesztésekre
Meghosszabbított határidővel, 2013. április 5-ig igényelhetnek támogatást az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT), illetve az Agórák és az Agóra Pólusok az „Építő
közösségek” című pályázaton [TÁMO P - 3. 2. 3 /B- 12/1 ( A - B) - Ép ít ő kö z ös s é ge k - B) A
ko rs z e rű, t ö bbf unkc ió s ( mul t if unkc io nál is ) kö z műve l ő dé s i f e jl e s zt és e ket s zo l gál ó kö z ös s é gi
pro gramo k, e gy üt t műkö dé se k, új t anul ás i f o rmá k kial akul ás án ak e l ő s e gíté se ].
Az egymilliárd forintos keretösszegű programot a közösségi terek hosszú távú működését segítő,
többfunkciós közművelődési fejlesztésekre írta ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) szakmai segítségével.
Az elmúlt időszakban számos új IKSZT kezdte meg működését: míg a pályázat kiírásakor még
mintegy 300 közösségi tér működött az országban, mára a számuk elérte a 335-öt. Részben annak
érdekében, hogy az újonnan megnyitott közművelődési intézmények is forráshoz juthassanak, az
EMMI meghosszabbította a pályázatok benyújtási határidejét.
A támogatás célja, hogy a pályázaton résztvevő intézmények a hagyományos kulturális feladatokon
túl olyan a helyi közösségek érdekében olyan kiemelt haszonnal bíró tevékenységeket is ellássanak,
mint a képességfejlesztés vagy a társadalmi felzárkóztatás elősegítése. Az IKSZT-ek, az Agórák és az
Agóra Pólusok 700 millió forint értékben pályázhatnak programokra, míg módszertani és
hálózatfejlesztésekre 300 millió forint jut.
A vidékfejlesztési tárca támogatásával létrejött Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek az 5000 fő
alatti lakosságszámú vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű településeken nyújtanak
változatos információs és közösségi szolgáltatásokat, programokat a közösségfejlesztés, a kulturális
fejlesztés és a vidékfejlesztés céljainak elérése érdekében. Az EMMI által koordinált Agórák városi
közösségi központok, míg az Agóra Pólusok a „pólusvárosok” kulturális-oktatási versenyképességnövelő központjai.
A módosított kiírás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (w ww . nf u. h u) érhető el.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium
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IKSZT Országos Szakmai Találkozó

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) tisztelettel
meghívja a működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) címbirtokos szervezetek
képviselőit, munkatársait az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér programmal kapcsolatos,
immár második alkalommal megrendezendő szakmai tájékoztató rendezvényére, amelyet
2013. március 5-én, Budapesten a Vidékfejlesztési Minisztériumban rendeznek meg.
Ez idáig az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program támogatást elnyert címbirtokosainak több
mint fele, országosan 335 db IKSZT fejezte be a beruházást és kezdte meg működését.
A működésüket megkezdő IKSZT-k száma, az elmúlt időszakban beérkezett címbirtokosi
visszajelzések és a közeljövő várható eseményei alapján szeretne a szakminisztérium és a NAKVI
naprakész tájékoztatást nyújtani az IKSZT címbirtokos szervezetek elöljárói, az IKSZT munkatársai
részére.
Ízelítő a tervezett szakmai programból:
 Kormányzati közművelődési törekvések
 Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában
 Mintaadó gyakorlat: a 2012 év "vidékfejlesztő közössége"-ként díjazott könyvtár – és
közösségi tér fejlesztő program bemutatása
 Az IKSZT-k lehetséges szerepe a közösség által irányított helyi fejlesztésben (CLLD)
 Az IKSZT-k szakmai beszámolása a tapasztalatok tükrében
 A támogatás igénylésének feltételeit érintő változások, aktualitások
 Forráslehetőségek az IKSZT-k számára
Az előadók között lesznek az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat,
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a NAKVI
munkatársai.
A szakmai napon való részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött! A jelentkezéseket –
a jelentkezési lap iks z t @ iks z t .h u e-mail címre történő visszaküldésével – a terem korlátozott
befogadóképessége miatt érkezési sorrendben tudják elfogadni.

Február közepétől
létrehozására

lehet

pályázni

agrárágazaton

kívüli

munkahelyek

A 129/2012.(XII.17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem
mezőgazdasági tevékenységgé diverzifikálásra alapján február 15-től 7,8 milliárd forintra
pályázhatnak a mezőgazdasági termelők az agrártevékenységük diverzifikálásához
(agrárágazaton kívüli munkahelyek létrehozásához).
A pályázó akkor támogatható, ha az éves bruttó árbevétele legfeljebb 2 millió euró (kb. 600 millió
forint), illetve 2011-ben a bruttó árbevételének több mint fele mezőgazdasági tevékenységből
származott.
A támogatási kérelmeket a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2013. július 2-áig lehet elektronikusan
benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Pályázatot az 5000 fő alatti
lakosságszámú, vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű településeken élő, működő
őstermelők, illetve mezőgazdasági tevékenységet folytató mikrovállalkozások adhatnak be.
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A hozzájárulás mértéke 60%, hátrányos helyzetű településeken 65%, egy pályázó legfeljebb 35 millió
forintot kaphat.
A támogatás célja, hogy ösztönözze a mezőgazdaságból élők egyéb jövedelemtermelő, gazdálkodói
és szolgáltató tevékenységeit, továbbá támogassa a helyben előállított termékek piacra vitelét.
Támogatást lehet kérni többek között: könnyűipari fejlesztésekre, új technológiák bemutatására,
mintaprojektek létrehozására, kézműves, szabadidős vagy megújuló energiaforrások használatához
kapcsolódó tevékenységekre, szakértői, műszaki és kereskedelmi szolgáltatások bevezetésére.
Az intézkedés hozzájárul a mezőgazdaságból élők keresőképességének javításához, valamint olyan
agrárágazaton kívüli munkahelyek létrehozásához és megtartásához, amelyek elősegíthetik a vidéki
területekről való elvándorlás visszaszorítását és a vidéki életkörülmények javítását. A mezőgazdasági
üzemek mellett kialakuló alternatív tevékenységek (kiegészítő jövedelemforrások) ellensúlyozzák a
mezőgazdasági termelésből származó bevételek ingadozásait, valamint hasznosítják a szezonálisan
rendelkezésre álló munkaerőt. A vidéki területeken ma is megtalálható értékes, élő kézműves
hagyományok a régió munkalehetőségeinek, valamint egyedi arculatának megőrzésében egyaránt
fontos szerepet játszanak.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Nőnek a magyar agrártámogatások 2014-2020
között

Míg a Közös Agrárpolitika (KAP) európai uniós költségvetése mintegy 11%-kal csökkent,
addig Magyarország a korábbi 10,4 milliárd euró helyett 12,3 milliárd euró agrártámogatást
kap 2014-20 között. Ezzel Magyarország részaránya a Közös Agrárpolitika költségvetéséből a
korábbi 2,36%-ról 3,19%-ra emelkedik.
A Magyarországra következő években jutó közvetlen támogatások összege 1,9 milliárd euróval, azaz
több mint 500 milliárd forinttal nő 2007-2013-hoz képest. A magyar támogatási szint továbbra is az
európai uniós átlag közvetlen közelében marad. Fontos megjegyezni, hogy a magyar termelőkhöz
ténylegesen eljutó támogatások mértékét a rendelkezésre álló támogatási keretösszeghez hasonlóan
erősen befolyásolja majd az aktuális kifizetésekhez kapcsolódó forint-euró árfolyam és annak
változása, ami akár további növekedést is jelenthet.
2007-2013 között a hazai vidékfejlesztési források európai uniós költségvetésből származó nagysága
3,86 milliárd euró, amely a következő programozási időszakban kb. 3,45 milliárd euró lesz az előzetes
szakértői számítások szerint. Ha a vidékfejlesztési forrásokat egy hektárra vetítjük, akkor a 98
euró/ha támogatásnagysággal az európai uniós átlag (82 euró/ha) felett vagyunk. Ehhez járul hozzá a
25%-os nemzeti társfinanszírozás, melynek mértéke nem változik. Fentieken túlmenően a
Vidékfejlesztési Minisztérium élni kíván a Közös Stratégia Keret adta lehetőségekkel, amely révén a
vidékfejlesztési célokra a kohéziós alapokból is lehet majd a jövőben forrásokat fordítani, jelentősen
növelve azok finanszírozási lehetőségét.
Kiemelten fontos szempont még a jövő mezőgazdaságának alapját jelentő fiatal gazdálkodók kiemelt
támogatása és a kisgazdálkodók minél egyszerűbb módon történő támogatáshoz juttatása.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium
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Egységesített címkezelés
A címkezelési eljárás egységesítésén és erre alapuló teljes és közhiteles címadat
nyilvántartás létrehozásán dolgozik a Vidékfejlesztési Minisztérium vezette konzorcium.
Magyarországon a közigazgatás jelenleg nem rendelkezik egységes, közhiteles az ország valamennyi
címét lefedő cím-adatbázissal. A címek, a különböző címnyilvántartások változtatásai és a
kapcsolódó folyamatok nem egységes szellemben készültek. Ezekről különböző, elkülönült
jogszabályok rendelkeznek, ezért a címkezelés jelenleg nem egységes, nem teljes. Az egységes mester
nyilvántartás hiányából, illetve eltérő szervezeteknél végrehajtott párhuzamos feladatokból adódóan
többlet teher rakódik a közigazgatásra és az állampolgárokra, melyet az Államreform Operatív
Program keretében megvalósítandó „Közhiteles címregiszter kialakítása” projekt megújít, levéve
ezáltal a többlet terheket a közigazgatás szereplőiről.
A „Közhiteles címregiszter kialakítása” projekt célja a magyarországi címkezelés egységes jogszabályi
környezetének, igazgatási folyamatainak és egy teljes, közhiteles címnyilvántartásnak a megvalósítása.
A projekt eredményeként egy egységesített jogszabályi háttér, a közhiteles cím elsődleges
változásainak egységesített kezelése és egy központi mester címadat nyilvántartás jön létre. A
címregiszterben rögzítendő adatok köre a címek fizikai elhelyezkedésének pontos azonosíthatóságát
célozza, így nem terjed ki az állampolgárok személyes adatainak nyilvántartására.
A Címregiszter nyilvántartás adatai közvetlen vagy közvetett módon lesznek elérhetőek a
közigazgatás szereplői részére és fokozatosan válnak az egyes nyilvántartások referencia adataivá.
A fenti célokat a Vidékfejlesztési Minisztérium a Földmérési és Távérzékelési Intézettel, a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával és a Magyar Posta Zrt.-vel
konzorciumban, az Államreform Operatív Program keretében valósítja meg 950 millió forintnyi
Európai Uniós forrásból az ÁROP-1.2.12-2012-2012-0001 számú, „Közhiteles címregiszter
kialakítása” c. projekt során, melyre vonatkozóan a támogatási szerződés 2013. február 7. napján
hatályba lépett.
A projekt eredményei 2014. augusztus 31-ig valósulnak meg.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Csúcsot döntött a nemzeti parkok
látogatottsága

2012-ben az elmúlt években mértnél nagyobb számú, összesen több mint 1,4 millió vendég
vett részt a hazai nemzeti park igazgatóságok által szervezett ökoturisztikai programokon,
kereste fel az igazgatóságok által fenntartott ökoturisztikai létesítményeket.
A látogatószám az előző évihez képest 10 százalékkal növekedett, amely eredmény a hazai turizmus
szemszögéből is figyelemre méltó, hiszen jelentősen meghaladja a belföldi vendégforgalom –
kereskedelmi szálláshelyek vendégszáma alapján számolt – 3,6 százalékos növekedését. A jelentős
emelkedésnek köszönhetően a látogatószám meghaladta a pénzügyi-gazdasági válságot megelőzően,
2009-ben mért eddigi csúcsértéket.
Ez a növekedés az egyre bővülő programkínálatnak, az újonnan átadott létesítményeknek (kiemelten
a bakonybéli Pannon Csillagda Látogatóközpontnak), a meglévő létesítmények fejlesztésének (pl.
Tapolcai-tavasbarlang, hortobágyi Csárdák útja és Hortobágy-halastavi Kisvasút), valamint a
marketing területén a Magyar Turizmus Zrt.-vel történő együttműködésnek is köszönhető.
Forrás: kormany.hu
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Sikeres magyar részvétel a
világ legnagyobb biotermék
szakkiállításán

Sikeres a magyar részvétel a világ legnagyobb biotermék vásárán, a nürnbergi BioFachon,
amelyen Magyarország jövőre kiemelt partner lehet – mondta az MTI-nek február 15-én
Tóth Katalin, a Vidékfejlesztési Misztérium (VM) helyettes államtitkára.
A február 13-án kezdődött nemzetközi vásáron adták át a Mundus Vini bioborverseny első magyar
nagy aranyérmét, amelyet a Gajdos Pincészet 2009-es Cabernet Franc Selection bora nyert el.
Magyarország borok és más termékek között szárított almatermékeket, befőtteket, gyógynövényeket
és gyógyteákat, gabonakávét, nápolyit és tejhelyettesítőket is felvonultat a vásáron, amelyre 40 ezer
szakmai látogatót várnak a világ minden részéről.
A magyar nemzeti standon 13 cég mutatkozik be mintegy 100 négyzetméter területen. A jövőben
jóval szélesebb körű is lehet a magyar megjelenés, hiszen „a biotermelés ígéretes jövő elé tekint
világszerte”. Ennek tükrében tárgyalások kezdődtek a vásár vezetőségével, hogy Magyarország legyen
a 2014-es BioFach kiemelt partnerországa. Jövőre a BioFach fennállásának 25. fordulóját ünnepli. Az
úgynevezett „Év országa” titulus lehetőséget teremthet arra, hogy az eddiginél is nagyobb figyelem
irányuljon az ökogazdálkodás területére hazánkban – mondta Tóth Katalin.
Hozzátette: a kiemelt partneri pozíció révén jelentősen előre lehet lépni a magyar biogazdálkodás
nemzetközi és hazai megismertetésében, ha az ágazat kellően kidolgozott, színes arculattal jelenik
meg a vásáron. „Kapacitásaink tekintetében van mire építeni, hiszen szellemi és gyakorlati tőke az
ökogazdálkodásban rendelkezésre áll, Magyarország GMO-mentes státusza is remek alapot teremt,
illetve minősítő rendszereink teljes mértékben megfelelnek az Európai Unió által támasztott
követelményeknek” – fejtette ki Tóth Katalin. Kiemelte, hogy ez a lehetőség kellő ösztönzéssel hatna
a szakmai és a fogyasztói oldalra egyaránt. Hangsúlyozta: a magyar biogazdálkodás három évtizedes
múltja is megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy hazánk kiemelt helyen szerepeljen a világ legnagyobb
ágazati szakmai vásárán.
A helyettes államtitkár elmondta, hogy jelenleg mintegy 124 ezer hektáron zajlik biogazdálkodás
Magyarországon. Az ágazatban nagyjából 2 ezer vállalkozás érdekelt, többségük termelő, mintegy
250 cég pedig feldolgozóipari tevékenységet végez, és további több mint 200 partner a biotermékek
kereskedelmével foglalkozik. Az ágazatot az uniós szabványoknak mindenben megfelelő minősítői
rendszer felügyeli, az ellenőrzés az első talajmunkáktól kezdve a termékek előállításának valamennyi
fázisára kiterjedhet, s évente legalább egy átfogó ellenőrzésen kötelező átesnie minden
ökogazdálkodásban érdekelt szereplőnek.
A magyar biotermékek mintegy 90 százalékát külföldön értékesítjük, ezért a belföldi fogyasztást is
bővíteni szükséges, amihez elsősorban a fogyasztói tudatosságot erősítő, felvilágosító, népszerűsítő
munkára, kampányra van szükség; és erre is kiváló alkalom lehet az „Év országa” státusz az első
számú nemzetközi biovásáron.
Az idei BioFach kiemelt partnere Románia. A február 16-ig tartó vásárra 86 országból érkeztek
kiállítók. A 2 400 cég összesen mintegy 100 ezer bio minősítésű terméket mutat be.
Forrás: MTI
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Húsvétra lehet egyezség a KAP közvetlen kifizetéseiről
A közvetlen kifizetések tagállamok közötti újraelosztásának mintájára közeledhetnek
egymáshoz a hektáralapú támogatások az egyes országokon belül – közölte az
agrárminiszterek február 25-i ülését követően Simon Coveney, ír tárcavezető.
A direkt agrártámogatások EU-tagországok közötti újraelosztásának logikáját követhetik a
kormányok, amikor arról a bizottsági javaslatról döntenek, amely az egyes országokon belül is
fokozatosan megszüntetné a gazdák hektáralapú támogatásai közötti olykor jelentős különbségeket.
Lényegében ezt a megközelítést tartalmazza az ír elnökség hétfőn ismertetett és a kormányok
többségének tetszését elnyerő terve, ami alternatívaként született a Bizottság közös agrárpolitikai
reformcsomagjában előterjesztett javaslatra. A tagállamok ugyanis nem lelkesedtek Brüsszel tervéért,
ami a jelenlegi, történelmi bázisú direkt kifizetések időben rövidebb megszüntetését irányozná elő
egy méltányosabb és kiegyenlítettebb támogatási rendszer érdekében a zömében az EU régi
tagállamaiban.
A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok már az egységes hektáralapú támogatási rendszer, a
SAPS alapján folyósítják a kifizetéseket a gazdáiknak, így őket legfeljebb annyiban érintik majd a
változtatások, hogy egy, a jelenleginél bonyolultabb szisztémára kellene áttérniük. Simon Coveney
ugyanakkor arról számolt be, hogy az új tagállamok esetében is folyik a gondolkodás, hogyan
tehetnék kevésbé élessé a szakítást a következő hét évben a régi SAPS-rendszerrel, de az áttérés
semmiképpen sem húzódhat át 2020-on túlra.
Emlékezetes, hogy az uniós állam- és kormányfők néhány napja a következő többéves pénzügyi
keret részeként néhány alapvető paramétert is meghatároztak egyes uniós politikák számára. Ezek
közé tartozik a közvetlen kifizetések tagállamok közötti újraelosztása az országok közötti jelentős
egyenlőtlenségek megszüntetése érdekében. A jelenlegi aránytalanságok különösen a balti tagállamok
agrártermelőit sújtják, akik csak a töredékét kapják annak a támogatási szintnek, amit például holland
és görög kollégáik élveznek.
Az Európai Tanács döntése értelmében az uniós átlagos hektáralapú támogatási szint 90 százaléka
alatt lévő országok fajlagos kifizetése a 90 százalék és a tényleges támogatási szint közötti különbség
harmadával csökken majd, de az időszak végére (2020-ig) minden esetben el kell érnie a minimum
hektáronkénti 198 eurós szintet. Dacian Ciolos agrárbiztos szerint ennek köszönhetően a balti
gazdák területalapú támogatásai az uniós átlag 74-75 százalékára nőhet. A teljes kiegyenlítődésre
ugyanakkor csak 2020 után lesz lehetőség.
Simon Coveney ír miniszter jelezte, hogy valami hasonló módszert alkalmazhatnak az egyes
tagállamokon belül nagy szórást mutató direkt támogatási szintek egymáshoz való közelítésére. A
kormányok körében ugyanakkor nagy támogatást élvez az az elképzelés, hogy amennyire lehet,
rugalmasan alkalmazzák ezt a szabályt, figyelembe véve egyes tagországok speciális körülményeit.
Dacian Ciolos ugyanakkor világossá tette, hogy az Európai Bizottság csak bizonyos határok között
hajlandó elfogadni ezt a rugalmasságot. A biztos közölte, hogy a rendeletben a külső
konvergenciához hasonlóan egy konkrét és ambiciózus minimális kifizetési szintet kell majd
rögzíteni.
Az ír elnökség célja, hogy a tárcavezetők következő, márciusi ülésén megszülessen a kormányok
között a megállapodás a KAP-reformcsomagról és lehetőség szerint addigra az EP is elfogadja
plenáris ülésén a saját pozícióját, megnyitva ezzel az utat a háromoldalú intézményközi tárgyalások
áprilisi elkezdése előtt.
Dacian Ciolos szerint az a lényeg, hogy az ír elnökség végére, azaz június végéig megszülessen a
politikai megállapodás a KAP reformjáról, és ezt követően már a litván elnökség alatt tarthatná a
parlament a végszavazást a jogszabályról.
Forrás: BruxInfo

2013. februári HÍRLEVÉL – ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület
2889 Súr, Szabadság tér 1.; 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Tel.fax.: 34/352-387, 20/322-6661.
E-mail: bkkve.leader@gmail.com, honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu , www.umvp.eu

8

2012-ben nőtt a mezőgazdaság értékesítése
Tavaly növekedett a mezőgazdaságban előállított termelési érték, előzetes adatok alapján
elérte a 2 229 milliárd forintot az előző évi 2 168 milliárd forinttal szemben, azaz a
mezőgazdaság termelési értéke tavaly 2,8 százalékkal emelkedett az előző évhez képest,
ismertette Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős
államtitkára február 22-én Budapesten, a Fiatal Gazda Konferencián. A volumen 9,2
százalékkal csökkent, míg a termelői árak 13,3 százalékkal nőttek. Az ágazat kivitelének
értéke 2004 óta több mint kétszeresére (3 milliárd euróról több mint 7 milliárd euróra)
emelkedett.
A kivitel eddig rendelkezésre álló – első 11 havi – adatai szerint 2012-ben 7,44 milliárd eurót tett ki,
szemben a 2011-es 6,6 milliárd euróval. Az import ugyanakkor mindkét évben valamivel 4 milliárd
euró felett volt, nem növekedett. Így a pozitív egyenleg elérte a 3,38 milliárd eurót, ami 33,6
százalékos éves emelkedést jelent.
A mezőgazdaság részesedése a magyar GDP-ből a 2012 első három negyedévében 3,8 százalék volt,
2011 hasonló időszakában 4,5 százalékot tett ki. Az állattenyésztés teljesítménye mind a termelési
értékét, mind a volument tekintve nőtt. Az érték 11,5 százalékkal, a volumen pedig 1,2 százalékkal
nőtt. A növénytermesztés termelési értéke azonban 1,5 százalékkal, volumene pedig 15,8 százalékkal
csökkent.
A magyar agrárexport 83 százaléka az Európai Unióba irányul. Az agrárgazdaság a nemzetgazdasági
kivitel mintegy 10 százalékát adta 2012-ben, míg az előző évben az agrárkivitel aránya 7,4 százalék
volt. Az agrárexporton belül a nyersanyag-kivitel 46, a félkész-termék 20, míg a késztermék 34
százalékot tett ki. A behozatal összetételében az arányok éppen fordítottak, azaz a nyersanyag 25, a
félkész-termék 29, a késztermék pedig 47 százalék.
Az idei agrár- és vidékfejlesztési támogatások teljes összege 690,88 milliárd forintra rúg, szemben a
múlt évi 630,54 milliárd forinttal. A 2013-ban kifizethető uniós forrás 561,1 milliárd forint lehet, míg
a nemzeti támogatás 129,8 milliárd forint. Tavaly az EU-ból érkező forrás 500,8, a nemzeti
támogatás pedig 129,5 milliárd forintot tett ki.
A magyar gazdálkodók számára kifizetett múlt évi területalapú támogatás összege mintegy 60 ezer
forint volt hektáronként, ami az idén várhatóan 66 ezer forintra emelkedik.
Az agrárkormányzat idei tervei között szerepel többek között: a vízgazdálkodási, öntözési és
aszálystratégia kialakítása, az ágazati stratégiák – például sertés, baromfi – kidolgozása, illetve
megvalósítása. Emellett a KAP-hoz kapcsolódó szabályozás előkészítése, programozása, valamint
feketegazdaság arányának további csökkentése.
Forrás: MTI

Aktuális ÚMVP kifizetési- és támogatási kérelem benyújtási időszakok
Támogatási kérelmek
I. t e nge ly : Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések – 03.01.-04.30.
III. t e nge l y : Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás – 02.15.-07.02.
Kifizetési kérelmek
I. t e nge ly : fiatal erdők állománynevelése – 2014.11.20-ig
Nyersszesz és -olaj előállítása; Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás – 02.01-05.31.
III. t e nge l y (02.01-05.31.): Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése; A turisztikai
tevékenységek ösztönzése; Falumegújítás és –fejlesztés; A vidéki örökség megőrzése
IV. t e nge ly (02.01-05.31.): A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása
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