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Nonprofit Kft. júliusi hírei

Hatályba lépett a LEADER-rendelet

A július 29-én megjelent VM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
IV. tengelyes forrásainak felhasználását szabályozza.A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szól.
A rendelet a Magyar Közlöny 90. számában olvasható.
Forrás: www.umvp.eu

Indul a Tanyaprogram! Szeptember 1-től lehet pályázni

Elindult a Tanyafejlesztési Program, összesen 825 millió forintra lehet pályázni – jelentette be
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár Fülöpházán, a Tanyafejlesztési
Programról tartott sajtótájékoztatón. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tegnap aláírta
a programról szóló rendeletet: szeptember 1-től 30-ig pályázhatnak az érintett őstermelők,
családi gazdálkodók, önkormányzatok, kistérségi társulások és tanyagondnoki szervezetek.
V. Németh Zsolt elmondta: az elmúlt években is sok szó esett a tanyák sorsáról, de érdemi
intézkedés nem történt. Ezért is fontos a mai nap, amikor nemzeti forrásból megnyílnak a
tanyák pályázati lehetőségei. Hozzátette: a nagyrészt Ángyán József parlamenti államtitkár
felügyelete alatt kidolgozott program tulajdonképpen egy kísérlet, amely remélhetőleg később
modellként szolgálhat a nem tanyás térségek fejlesztésére is.

Az államtitkár megígérte: nemcsak a program lesz újszerű, de a lebonyolítása is. A
pályázatokat kezelő Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) legfeljebb
60 napos elbírálási idővel dolgozik majd, és a támogatott pályázókkal 30 napon belül
szerződést köt.
Balogh József, a Magyarországi Tanyákon Élők Egyesületének elnöke, Fülöpháza
polgármestere emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tavaly ugyanitt jelentette
be, hogy a kormány támogatni fogja a tanyákon élőket. A program kezdeményezője azt is
hozzátette, szeretné elérni, hogy a jövő évi költségvetésből még több forrás jusson a tanyás
térségeknek.
A Tanyafejlesztési Program a Nemzeti Vidékstratégia egyik kulcsfontosságú eleme. Kiemelt
célja a tanyarendszer korszerű megújítása, valamint az ott élők helyzetének, gazdálkodásának
támogatása. Jellegzetes földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai alapján a
tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség és egyben az európai örökség részét
képezi.
A programra fordítható 825 millió forint összesen 206 településen vehető igénybe, a
támogatás mértéke települési és térségi fejlesztéseknél a beruházás teljes költségének 90%-a,
míg tanyagazdaságok fejlesztésénél 75%-a. Előleget is lehet igényelni, amely a megítélt
támogatás összegének legfeljebb 25%-a lehet.
A tanyaprogram legfontosabb pályázati céljai: a rossz állapotú utak felújítása, az ehhez
szükséges gépek beszerzése, a tanyai áruk piacra jutásának elősegítése, állatállomány
kialakítása, bővítése, térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása, vetőmag és gyümölcsfa
beszerzése, a tanyák energiaellátásának és ivóvízellátásának javítása, a tanyagondnoki
szolgálat fejlesztése, valamint a gazdálkodáshoz szükséges eszközök, épületek korszerűsítése.
A tanyaprogram nem muzeális értékekre és nosztalgiázásra épül. A szerves fejlődésben
kialakult külterületi gazdálkodási-, élet-, és települési forma fontos része a jövő korszerű
mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének. Ezek a tájak a fenntartható fejlődés, a
többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének mintapéldái
lehetnek. Ennek sikeres megvalósításához járulnak hozzá a pályázaton elnyerhető források.
Forrás: www.kormany.hu

Több mint 1000 mikrovállalkozás igényelt támogatást

Pálinkafőzdék és autószerelő műhelyek is beadhatták július 15-ig pályázatukat a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), hogy támogatást igényeljenek az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programból (ÚMVP) mikrovállalkozásuk fejlesztésére. A
hivatalhoz 1163 támogatási kérelem érkezett, a pályázók összesen több mint 24 milliárd
forintot igényeltek. A legtöbb pályázatot az MVH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
kirendeltsége kapta.
A mikrovállalkozások támogatásának kérelembenyújtási időszaka június 15-én kezdődött, a
legkisebb vállalkozások összesen 7 milliárd forintra pályázhattak. A keretből az 5000 fő alatti
lakosságszámú és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű településeken működő vagy induló
vállalkozások

kérhettek

támogatást,

cégenként

legfeljebb

35

millió

forintot.

Az MVH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kirendeltségéhez összesen 248 darab pályázat
érkezett, míg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 233 kérelmet számolt össze. Az ország
észak-keleti területeiről csaknem annyian igényeltek támogatást, mint a többi régióból
összesen. A legkevesebb kérelmet, 109 darabot a Veszprém megyei kirendeltség kapta.
A beérkezett kérelmekről legkésőbb december 20-ig döntenek.
Forrás: www.kormany.hu

Kiszámíthatóbb lesz a LEADER-csoportok finanszírozása

Kiszámíthatóbbá válik a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) finanszírozása a
Vidékfejlesztési

Minisztérium

augusztus

1-jétől

hatályos

rendeletmódosításának

köszönhetően. A szabályozás célja az akciócsoportoknak járó támogatások folyósításának
ésszerű időbeli elosztása.
A HACS-ok eddig kéthavonta nyújthatták be kifizetési kérelmeiket a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), a pénzt 4-5 hónappal később, az elbírálás után kapták
meg. Mivel az akciócsoportok működése utófinanszírozott, ez sok csoportnak gondot okozott.
A rendeletmódosítás után a HACS-ok állandó, napi működési költségeikre (irodabérleti díj,
foglalkoztatottak bére, járulékok) havonta nyújthatnak be kifizetési kérelmet, így hamarabb
kaphatják meg a pénzt; a nagyobb tételeket pedig háromhavonta számolhatják el.
Ugyancsak az utófinanszírozás miatt szükséges, hogy az akciócsoportok más forrásokból is
pénzhez juthassanak: ezentúl a HACS-ok a III. és IV. tengely végrehajtása mellett más
(például pályázatírói) tevékenységet is végezhetnek, és az ÚMVP-n kívüli pályázatokon is
részt vehetnek.
Az Európai Bizottság által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV.
tengelye a Helyi Akciócsoportok közreműködésével valósul meg, akik gazdasági, társadalmi
és környezeti problémák helyi megoldásában vesznek részt. A III. tengely a vidéki élet
minőségének javítását és a vidéki gazdaság több lábon állását támogatja. A IV. tengely a
LEADER Programot, azaz gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldását
takarja. A HACS-ok részt vesznek a pályázatok előkészítésében és értékelésében is.
Forrás: www.kormany.hu

