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Magyarország 2020-ig 12 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és
a hazai költségvetés támogatásával. A Kormány által benyújtott és az Európai Bizottság által
elfogadott operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához, amelytől azt várjuk, hogy az
Európai Unió a világ legversenyképesebb gazdasági és politikai közösségévé válljon a válság utáni
új világrendben.
Magyarország az uniós tagállamok közül az elsők között szerepel az egy lakosra jutó támogatási
összeg tekintetében, hiszen 2020-ig minden magyar állampolgárra 712 ezer forint fejlesztési
forrás jut, ez 50 ezer forinttal több, mint az előző fejlesztési ciklusban.
Az Európai Unió előtt álló kihívásokat látva kérdéses, hogy a kohéziós politika, a kelet-középeurópai régió tagállamainak gazdasági felzárkóztatására 2020 után is hasonló mennyiségben
állnak-e majd rendelkezésre külső források, ezért a Kormány úgy döntött, hogy a 12 000 milliárd
forint 60%-át közvetlen gazdaságfejlesztésre szeretné fordítani, létrehozva több százezer új
munkahelyet és megerősítve a kis- és középvállalkozói szektort.
Sikeresebb fejlesztéspolitikára van szükség, ahol a célokhoz alkalmazkodik a fejlesztéspolitika
formai keretrendszere, ahol a pályázatkelezéssel foglalkozó adminisztráció szolgáltató
szemlélettel közelít a pályázók felé és ahol tud segít, ahelyett, hogy saját személyében
akadályozza a vállalkozások fellendülését. A Miniszterelnökség azt várja el a pályázati
adminisztrációban résztvevő állami szereplőktől, hogy szolgáltató szervezetként segítsük a
pályázók munkáját.
Ahhoz, hogy Önt is sikeres pályázóként köszönthessük a következő években, ajánljuk, hogy
olvassa végig az alábbi operatív programokat, amely tervek hét évre előre vázolják, hogy milyen
feltételekhez illeszkedve számíthat tervei megvalósításához fejlesztési forrásokra.
Az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok:
• EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)
• GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)
• INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)
• KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)
• RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP)
• TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
• VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP)
• VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)
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A kormány döntött az uniós pályázatok 2017 júniusáig történő kiírásáról
2015.08.19.

A kormány keddi ülésén döntött arról, hogy 2017. június 30-ig kiírják a 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési ciklus
minden magyar pályázatát - mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős
helyettes államtitkára az M1 csatornán.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten jelentette be, hogy ilyen javaslatot tesz a kormánynak.
Csepreghy Nándor kedden az M1-en hangsúlyozta: a kormánynak nem az a célja, hogy a „lehető leggyorsabban vigyék el
ezeket a pályázati forrásokat", hanem hogy olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek az ország exportképességét növelik
vagy új munkahelyeket teremtenek.
Kiemelte: míg a 2007-2013-as fejlesztési ciklus teljes keretösszegének mindössze 16 százalékát pályázhatták meg a
vállalkozások, most azonban az ország rendelkezésére álló 12 ezer milliárd forint 60 százalékát viszik majd el vállalkozói
projektek.
A maradék 40 százalékot ugyan az állam használja fel, de ez is a gazdaságfejlesztést szolgálja. Erre példaként említette, hogy
az összes megyei jogú várost bekapcsolják az autópálya-hálózatba.
A mostani kormányzati vállalás arról szól, hogy 2017 június végéig kiírják az összes pályázatot. Csepreghy Nándor szerint az
eddigi fejlesztéspolitikai eredmények - rekord kifizetések és a vállalkozások visszajelzései - is bizonyítják, hogy az ezután
következő elbírálásra is rendelkezésre áll majd a megfelelő szakmai kapacitás és humán erőforrás.
Az előző, 2007-2013-as fejlesztési ciklussal kapcsolatban a helyettes államtitkár elmondta: ha 2013-ban a Miniszterelnökség
nem avatkozik be, akkor 600-800 milliárd forint közötti támogatási összeget veszített volna el Magyarország. Annak
érdekében, hogy ez ne ismétlődjön meg, valamint reagálva a piaci kihívásokra, döntött úgy a kormány, hogy az uniós
forrásokat mielőbb rendelkezésre bocsátják az új ciklusban.
Csepreghy Nándor kiemelte, hogy korábban a legtöbb tagállamban nem gondolták újra a válság után a fejlesztéspolitikát, és
ugyanazokhoz - az addigra teljesíthetetlen - célokhoz ragaszkodtak, amelyeket a válság előtt megfogalmaztak.
Kitért arra is, hogy az Európai Bizottság öt magyar fejlesztési „csomagnál" függesztette fel a kifizetéseket, ebből négy
gazdaságfejlesztési program, és ezek egyikénél már feloldották a korlátozást, a másik háromnál pedig várhatóan
szeptemberben történik meg ez, így az ország hozzájut az eddig felfüggesztett, több mint 100 milliárd forintos nagyságrendű
forráshoz. Az ötödik ügy, az úgynevezett aszfaltkeverő ügy; itt úgy vélik, védhető a magyar kormány által képviselt jogi
álláspont, és ha nem sikerül kompromisszumot kötni a bizottsággal, akkor Magyarország az Európai Bírósághoz fordul mondta el Csepreghy Nándor.
(MTI)

Komolyan veszik a kommunikációt
2015. augusztus 17.

Hevesnek is önálló városi médiacége lesz.

Hosszútávon szüksége van Heves városának is - más települések példájához hasonlóan - az összefogott, profi
kommunikációra, mégpedig önálló gazdasági társaság megalapításával.
A városi képviselő-testület ezért döntött a Hevesi Média Nonprofit Kft. mielőbbi elindításáról, amelynek élére
Balázs József irodavezetőt javasolták és támogatták a grémium legutóbbi rendkívüli ülésén.
A közgazdász végzettségű ügyvezetőnek szeptember 10-ére, az éves munkaterv szerinti soros következő
ülésre kell letennie az asztalra egy valós, megalapozott üzleti tervet, s ennek ismeretében dönt a cég városi
támogatásáról a képviselő-testület.
A testület egy korábbi döntésével már elkülönített forrást a városi büdzsében városi újság megjelentetésére,
hirdetések kezelésére, valamint a helyi televízió újraindítására. Most egy egyszemélyes, nonprofit korlátolt
felelősségű társaságot hoznak létre a törvényi minimumban meghatározott minimális, hárommilliós jegyzett
tőkével. A vállalkozás székhelyéül a városi sportcsarnok szolgálhat.

___________________________________________________________________________
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2014 elején indult az építés, mára működik a rendszer, amelynek támogatása az unió és a kormány támogatásával –
Szabó Zsolt érdemeként – gyakorlatilag száz százalékos lett a beüzemelés dátumára.
http://ec.europa.eu/hungary/
- Az, hogy csatorna
2015.augusztus
14. épült Erdőtelken, óriási munka eredménye. Sokszor csilingelt a csengő, hogy ezt már nem lehet

megépíteni. A beruházás védi a környezetet és emeli az erdőtelki ingatlanok értékét - fogalmazott Szabó Zsolt fejlesztés, és klímapolitikáért, valamint a kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő a település
szennyvízhálózatának ünnepélyes avatásán. Szabó Zsolt azt is bejelentette az erdőtelkieknek, hogy a falu két orvosi
rendelője végre megújulhat energetikai szempontból, új külső szigetelés és nyílászárócsere oldható meg a most érkező
KEOP-os kormányzati támogatásból.

A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai Bizottság hivatalosan 2015. augusztus 10-én fogadott el,
Magyarország prioritásait tartalmazza azon 4,2 milliárd euró összegű közpénz felhasználását illetően, amely a 2014–2020
közötti hétéves időszak vonatkozásában rendelkezésre áll (3,4 milliárd euró az EU költségvetéséből, 740 millió euró pedig
nemzeti társfinanszírozásból).

Magyarország vidékfejlesztési programja különleges hangsúlyt fektet az ökoszisztémák helyreállítására, megóvására és
fejlesztésére, a társadalmi befogadás előmozdítására, a szegénység csökkentésére és a gazdasági fejlődésre a vidéki
területeken, továbbá az élelmiszerláncok szervezésének előmozdítására és a kockázatkezelésre a mezőgazdasági
ágazatban. Várhatóan majdnem 538 000 hektár mezőgazdasági föld kerül biodiverzitást, valamint hatékonyabb
vízgazdálkodást és talajgazdálkodást támogató gazdálkodási szerződés hatálya alá. Továbbá, több mint 132 000 hektár
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program közkiadásainak 3,6%-át olyan cselekvésekre fordítja, amelyek erősítik az innovációt és az együttműködést,
vetette fel, mondván, a 800 éves település következő nyolcszáz esztendejére is biztos alapot jelenthet az elkészült
beleértve az európai innovációs partnerség projektjeit is.

projekt, amelyre bő tizenöt éve készültek.

A vidékfejlesztés támogatása a közös agrárpolitika 2. pillére, amely uniós finanszírozási keretet biztosít a
tagállamok számára, hogy nemzeti vagy regionális szinteken többéves társfinanszírozott programokat
finanszírozzanak. Összességében a 28 tagállamban 118 program várható. A 2014–2020 időszakra szóló új
vidékfejlesztési rendelet hat gazdasági, környezeti és szociális prioritást érint, a programok pedig egyértelmű
célokat tartalmaznak, amelyek rögzítik, hogy mit kell elérni. Emellett a fellépések hatékonyabb koordinációja
és a többi európai strukturális és beruházási alappal (ESB-alapok) fennálló szinergiák maximalizálása
érdekében olyan partnerségi megállapodást kötöttek minden tagállammal, amely rögzíti azoknak az uniós
forrásokból finanszírozott strukturális beruházásaira vonatkozó átfogó stratégiáit.
A 2014–2020 közötti magyarországi vidékfejlesztési program részletes adatlapja itt letölthető.
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Helyettes államtitkár: kiemelten támogatják a kis- és közepes gazdaságokat
[Kormányzat] 2015.08.15

A vidékfejlesztési források 80 százalékára mikro-, kis- és közepes vállalkozások pályázhatnak a 2014-2020-as európai uniós
ciklusban – mondta az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár pénteken Bonyhádon.
Viski József a XIX. Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztési Tanácskozás agrárfórumán hozzátette: a maradék húsz
százaléknyi forrás mindenki számára nyitva áll majd. „Így próbáljuk elejét venni annak, hogy az igazán nagy gazdaságok
elvigyék a forrásokat a kis gazdaságok elől” – jelentette ki.
Emlékeztetett: az Európai Bizottság által hétfőn elfogadott magyar vidékfejlesztési operatív program keretében 2020-ig –
300-310 forintos euróárfolyammal számolva – 1300 milliárd forintot lehet vidékfejlesztésre fordítani. A helyettes államtitkár
arra is kitért, hogy a keret minél nagyobb hányadát, 35 százalékot rendeltek beruházások finanszírozására. Az agrárkörnyezetgazdálkodási programra 190 milliárd, az ökogazdálkodók támogatására 60 milliárd forintot különítenek el.
Mindkét pályázati keret heteken belül megnyílik, és még idén kiírják az állattenyésztési és kertészeti pályázatokat – jegyezte
meg.
Szólt arról, hogy a korábbiaktól eltérően a fiatal gazdáknak minden pályázati formánál elkülönített összeg áll
rendelkezésükre, emellett az induló támogatást is igényelhetik. „Eddig a teljesen kezdő fiatal gazdákat támogattuk, ez is
változni fog, most már kell egy bizonyos termelési értéket elérő üzemméret a pályázathoz” – mondta.
Ismertetése szerint az állattenyésztés keretösszege 75 milliárd forint lesz, a védett, őshonos és veszélyeztetett állatfajták
genetikájának megőrzésére 18 milliárd forintot, a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásokra 27 milliárd
forintot fordítanak.
Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnökhelyettese a kérődző állatokat – elsősorban juhokat – sújtó
kéknyelv betegségről elmondta: Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya megyében harminc gazdaságban 80 állat
fertőzöttségét állapították meg tavaly. A hazai és uniós jogszabályok szerint az érintett gazdaságok körül 100 kilométeres
védőzónát kell létrehozni, és korlátozni kell az állatok mozgását. Ha vakcinázással sikerül az állatokat megvédeni a kórtól,
két-két és fél éven belül Magyarország visszakaphatja a betegségtől mentes státuszát – tette hozzá.
Utalt arra, hogy a szarvasmarha-tenyésztés egyik legjelentősebb exportpiaca Törökország, amely alapvetően meghatározza
az ágazat bevételét. A kisázsiai ország jelenleg betegségtől mentesnek fogadja el azokat a megyéket, ahol nem fordult elő
kéknyelv megbetegedés, a szállításnak ezekből a megyékből nincs állategészségügyi akadálya.(MTI)

Bajban az állattenyésztők, kevés forráshoz jutnak
KaG
Forrás: Hír TV
2015. augusztus 15.

Pályázati kiírás van, pénz egyelőre nincs. Az állattartók csak 2016-tól számíthatnak a tavaly megígért
többlettámogatásra. Kifejezetten állattenyésztésre egyébként a vidékfejlesztésre szánt uniós forrásoknak
mindössze hat százaléka jut.
Békés Imre egy mezőgazdasági kft. ügyvezetője, a cég húsmarhát és sertést is tart. A vállalkozástól tízmilliókat vett
el a kormány azzal, hogy 1200 hektár felett már nem jár uniós támogatás a földre, a kiesett összeget nem pótolja az
állattenyésztésre szánt többletforrás – mondta az ügyvezető. „Én úgy érzékelem, hogy a társas vállalkozások
hátrányosan jönnek ki ebből a dologból” - tette hozzá.
A Földművelésügyi Minisztérium tavaly nyáron jelentette be, hogy 2020-ig több mint 200 milliárd forint
többlettámogatást ad az állattartóknak. „Ez időarányos, ez ugye hét éves ciklusra van meghatározva, ebből a
gazdák minden évben a rájuk eső részt természetesen le tudják hívni. Azt tudom mondani, hogy mértéket lássanak,
150 százalékkal több támogatást jelent egy tehéntartó gazdának az idei esztendő, mint amit mondjuk tavaly
kapott” – mondta Nagy István földművelésügyi államtitkár.
Pénzt egyelőre nem látnak a gazdák, csak pályázati kiírásokat. „Egyelőre még csak azt tudjuk, hogy milyen kiírások
voltak az idei évben. Abban érezhető, hogy emelkedett az állattenyésztés támogatottsága. A pénzeket majd
jövőre kapjuk meg az idei évben beadott támogatási igénylések alapján. Ez a zseben majd csak jövőre érződik. Jó
lenne, ha már az idén, vagy legalábbis meggyorsítanák a kifizetéseket, mert most különösen a tejágazat és,
mondhatom, a sertéságazat is nehéz helyzetben van” – mondta Rácz Károly családi gazdálkodó.
Állattenyésztésre az évtized végéig az uniós források mindössze hat százaléka jut. „1300 milliárd forint lesz az, amire
az agrár és vidékfejlesztésben élők és amiből megélő emberek pályázhatnak. Ebből 75 milliárd lesz az, amit
kifejezetten az állattenyésztés céljára biztosítunk. Ebben ugye beruházásokra, gépek beszerzésére lehet majd
pályázni a gazdálkodóknak. Mindezt úgy, hogy egy igazságosabb rendszerben, egyszerűbb pályázati formában
szeretnénk a mikro-, kis és középvállalkozásoknak nyújtani” – mondta Viski József, a Miniszterelnökség agrárvidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára.
A friss statisztikai adatok szerint szarvasmarhából többet tartanak, mint fél éve, a sertésállomány viszont
megfogyatkozott tavaly december óta.

Felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az
elkerülhetőt!
http://agronaplo.hu 2015.08
2015 szeptemberében, immár második alkalommal rendezik meg a Gazdag Gazda Konferenciasorozatot. Idén a
Herman Ottó Intézet is képviselteti magát a rendezvényeken, ahol a központi téma az éghajlatváltozás lesz.

A Magro.hu által szervezett szakmai rendezvények központi témája az egyre égetőbbé váló éghajlatváltozás,
annak a mezőgazdaságra gyakorolt hatása, és a lehetséges alkalmazkodási módok lesznek. A konferencia alcíme
is ezt tükrözi: „Hogyan reagáljunk a változó éghajlat kihívásaira a talaj-előkészítéstől a betárolásig.”
A nap programját a szervező Magro.hu mezőgazdasági piactér úgy válogatta össze, hogy minél több területet
érintsen a témakörben, és naprakész, gyakorlatias tudással gazdagodjanak a résztvevők. Előadnak neves,
piacvezető cégek szakemberei, intézmények, hivatalok vezetői és megosztja tapasztalatait az ország talán
legismertebb biogazdálkodása is. A szakértők tartalmas és változatos előadásokkal, esettanulmányokkal
készülnek, a kerekasztal beszélgetésbe pedig bárki bekapcsolódhat, kérdezhet a gazdálkodók tapasztalatairól,
jogszabályokról, pályázati lehetőségekről. A nap végi izgalmakat nyereménysorsolás biztosítja. A szervezők mind a
négy helyszínen a gazdaságban felhasználható értékes termékeket, lombtrágyákat, talajbaktérium
készítményeket, növénykondicionálókat sorsolnak ki több tízezer forint értékben.
Országosan négy különböző időpont és helyszín közül választhatja ki mindenki a neki legkedvezőbb alkalmat! A
részletes program itt érhető el!
Időpontok és helyszínek:
2015. szeptember 7. Budapest
2015. szeptember 10. Kaposvár
2015. szeptember 16. Berettyóújfalu
2015. szeptember 22. Szeged
A konferenciára már elkezdődött a regisztráció, ráadásul most a Korán Kelők Kedvezményt is igénybe lehet venni!
Részletes program és jelentkezés az esemény hivatalos honlapján!

Hamarosan lejár az EMVA jogcímek esetében a megvalósítási / elszámolási
határidő
2015. augusztus 11.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az alábbiakról tájékoztatja Önöket:
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve
kifizetési kérelem benyújtási határidők. A közelgő határidőre tekintettel kérjük, hogy kifizetési kérelmeik
benyújtásával ne várjanak a benyújtási határidő végéig, azokat minél előbb nyújtsák be.
Az egyes beruházási jogcímek esetében a közeljövőben lejáró megvalósítási és utolsó kifizetési kérelem
benyújtási határidőkről az alábbi összefoglaló táblázatban nyújtunk áttekintő tájékoztatást:
MVH Tájékoztató

Átadták: több, mint másfélmilliárd forintba került Erdőtelek szennyvízhálózata.
hatvanonline.hu / 2015. augusztus 05.
2014 elején indult az építés, mára működik a rendszer, amelynek támogatása az unió és a kormány támogatásával – Szabó
Zsolt érdemeként – gyakorlatilag száz százalékos lett a beüzemelés dátumára.
- Az, hogy csatorna épült Erdőtelken, óriási munka eredménye. Sokszor csilingelt a csengő, hogy ezt már nem lehet
megépíteni. A beruházás védi a környezetet és emeli az erdőtelki ingatlanok értékét - fogalmazott Szabó Zsolt fejlesztés, és klímapolitikáért, valamint a kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő a település
szennyvízhálózatának ünnepélyes avatásán. Szabó Zsolt azt is bejelentette az erdőtelkieknek, hogy a falu két orvosi
rendelője végre megújulhat energetikai szempontból, új külső szigetelés és nyílászárócsere oldható meg a most érkező
KEOP-os kormányzati támogatásból.

Nagypál Sándor, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda ügyvezetője arra emlékeztette a megjelenteket, hogy nem volt
egyszerű sínre tenni a többször, több szempontból is elakadt erdőtelki beruházást, ezért kiemelten figyeltek a
történésekre, ráadásul ez volt az első beruházás, amelyre szerződött a másfél éves iroda. Végül közreműködésükkel
elhárultak az akadályok, s elkészült 21 kilométernyi gerincvezeték, valamint több, mint tíz kilométernyi bekötés 1250
portára. Hat átemelőt építettek be, és a szennyvíz bevezetése után az érintett utcák aszfaltját is rendbetették.
A nettó 1,6 milliárd forint értékű projekthez eleve 85 százalékos uniós támogatást sikerült kieszközölni, majd a maradék
15 százaléknyi önrészt több lépcsőben tényleg a minimumra lehetett csökkenteni. Ezt már Forgács Jánosné polgármester
vetette fel, mondván, a 800 éves település következő nyolcszáz esztendejére is biztos alapot jelenthet az elkészült projekt,
amelyre bő tizenöt éve készültek.
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