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Nagy leleplezésre készülnek Tarnaörsön
Emléktáblát avatnak az Orczyak tiszteletére
2015.09.24.

Szombaton Báró Orczy Emma születésének 150. évfordulója alkalmából és a volt
Orczy – kastély emlékére készült emléktáblát avatnak Tarnaörsön. A helyszín
délelőtt fél tízes kezdettel az óvoda-könyvtár épülete, az az épület, amely egyébként
külső formájában igyekszik emlékeztetni a településen egykor állt s lerombolt Orczykastélyra. A barokk kastélyt az 1700-es években építették, 1784-től itt élt Orczy
Lőrinc, s 1980 körül rombolták le a szocializmus idején. Az avatás után Sturmann
Krisztina, Orczy-leszármazott ünnepi műsora következik A vörös pimpernel tükrében
címmel, majd A vörös pimpernel-film 1934-es változatát vetítik le. Az eseményen
lesz fotókiállítás is, közreműködik a tarnaörsi Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a
jászárokszállási Parázs Néptáncccsoport.
(Tarnaörs Polgármesteri Hivatala)
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AKG: megjelent a kézikönyv, rövidesen itt a pályázati kiírás
2015.09.22.
Még ebben a hónapban megjelenik az agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG) pályázati felhívása. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) kézikönyvvel segíti a támogatási kérelmek benyújtását.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint szeptember végéig közzéteszik a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében 159
milliárd Ft-os keretösszeggel induló új AKG pályázati felhívását.
A támogatás igénylésének menete a korábbi AKG programhoz képest megváltozik: a támogatási feltételeket nem
jogszabályokban, hanem pályázati felhívásban hirdetik meg, azokra pedig pályázatot (támogatási kérelmet) kell majd
benyújtani.
Ehhez nyújt segítséget a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új kézikönyve. A társszervezetek (ME, FM, MVH, NÉBIH)
közreműködésével készült kiadvány célja, hogy az érdeklődők átfogó képet kapjanak a támogatási lehetőségről, valamint
elegendő információhoz jussanak ahhoz, hogy eldönthessék: szeretnék-e, tudják-e vállalni a támogatás igénybevételéhez
szükséges előírásokat. A kiadvány a VP AKG támogatás kereteit tartalmazza, a részletszabályokról teljes körűen a később
megjelenő pályázati felhívásból, illetve a falugazdászoknál tájékozódhatnak az érdeklődők.
A kézikönyv a NAK honlapjáról letölthető, szeptember utolsó hetétől pedig a falugazdász irodákban is elérhető lesz.
A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és
javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a
természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten kívánja továbbá
támogatni a biodiverzitás megőrzését a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a
talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás
és fenntartható tájhasználat kialakításával.

Megjelent a rendeletmódosítás az ökológiai jelentőségű területek kompenzációjáról
2015.09.22.
Az Európai Bizottság az egyszerűsítés jegyében tett számos tagállami indítvány beérkezése után úgy döntött, hogy
további módosítást hajt végre a zöldítés szabályrendszerében. Mivel az idei évben az EFA területek jelentik a termelők
és a kifizető ügynökségek számára is a legnagyobb kihívást, így 2015. július végén a Bizottság bevezette az EFA
kompenzációs mechanizmus rendszerét, melyre 2015. október 8-áig van lehetősége a mezőgazdasági termelőknek.

A minisztérium elvégezte a szükséges egyeztetéseket és az uniós szabályok értelmében előkészítette a kompenzációhoz
tartozó rendeletmódosítást. A 2015. szeptember 8-án hatályba lépett módosítás értelmében, amennyiben az
adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés feltárja, hogy a mezőgazdasági termelő mégsem rendelkezik a szántóterülete
legalább 5%-ának megfelelő EFA területtel, úgy az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig
bejelentett ökológiai jelentőségű területe mértékéig kompenzálhatja azt. A rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.
Azon mezőgazdasági termelő jogosult kompenzációra, akinek a bejelentett ökológiai jelentőségű területe nem létezik,
vagy nem minősíthető a bejelentésben szereplő EFA területnek, vagy a bejelentett EFA területe nagyobb, mint a
megállapított EFA területe.
A kompenzációban csak azzal az EFA területtel lehet részt venni, aminek elhelyezkedését a mezőgazdasági termelő a
kérelmében megfelelően rajzolta be, viszont nem a megfelelő EFA típusként jelölte, továbbá, amit kérelmében nem EFA
területként jelölt és azt az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak után kompenzáció céljára adatváltozásként
bejelent. Ezt legkésőbb 2015. október 8-áig elektronikus úton, az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus
felületen teheti meg. Az EFA kompenzációról szóló rendeletmódosítás itt olvasható.
A szeptember 14-én megjelent az MVH közlemény pedig itt érhető el, mely számos nagyon fontos további technikai
információt tartalmaz a kompenzációhoz kapcsolódóan.

(FM Sajtóiroda)
.

LEADER PÁLYÁZATBÓL LÉTREJÖTT DÉL-HEVESI TERMÉK AZ ORSZÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT
OMÉK 2015 - Az Aranykalász Tészta részvételével
2015.09.20.

Idén szeptember 23-27. között ismét Budapesten, a Hungexpón gyűlik össze az agrárium színe-java, az ország
legnagyobb és legelismertebb mezőgazdasági seregszemléjén, az OMÉK-on.
A rendezvényen, az átányi Aranykalász Tészta is képviselteti magát, mégpedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával
együttműködve. A NAK Tisza-tavi régiós standjánál találják meg a céget, kiállítóként.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Ismerjék meg a Jámbor család vállalkozását és termékeit:
A családi vállalkozás törekszik arra, hogy termékeik a legkiválóbb és helyben előteremtett alapanyagokból készüljenek,
ezzel is hozzásegítve a környék őstermelőit, kisvállalkozásait a fejlődéshez.
Széleskörű termékkínálatukkal, kiváló minőségű tésztalisztből és valódi mély-almos tojásból készült házi jellegű
száraztésztáikkal, folyamatos fejlesztésekkel rövid időn belül meghatározó szerepet sikerült betölteni a termékpiacon.
Termékeik között durum, 4 és 8 tojásos leves és körettészták szerepelnek, mind háztartási, mint pedig nagyobb, üzemi
kiszerelésben.

Egy víg szombat Vezekényen
2015.09.13.
Bangó Margit volt a helyi falunap fő attrakciója.

Baráti hangulatban és barátságos időjárás mellett telt az idei hevesvezekényi falunap. A sportpályán felállított pódium
sztárvendége a hagyományos roma nóták állandó királynője, Bangó Margit volt, akire meglehetősen sokan voltak
kíváncsiak.
A helyi óvodások és a Tűzmedve Hagyományőrző Egyesület mellett a hevesi Sarki Fény Zenei Csoport is kipipálhatott
egy újabb jól sikerült szereplést a rendezvényen.
Az összes hevesvezekényi lakost ingyenesen megvendégelték a szervezők, délután pedig az érdeklődők
megkóstolhatták Hevesvezekény első hivatalos tortáját is, amely feketeerdő ízben készült el a helyhatóság egyik
munkatársa jóvoltából - rögzítette Tóth Éva polgármester.
(Hevesvezekény Polgármesteri Hivatala)

Tájékoztató a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatásoknál alkalmazandó arculati elemekről
2015.09.11.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
(Vhr.) 25. § (3) bekezdése alapján a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein – az 1974/2006/EK
rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti – szlogent és EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a
továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetni.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának
289/2013. (XI. 14.) számú közleményének - nevezetesen, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendeletről, valamint a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztése keretében a kötelező arculati elemek alkalmazására vonatkozó Arculati
útmutatóról továbbá a ,,Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez" című
katalógusról" - 2. számú ,,Arculati útmutató a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez"
elnevezésű melléklete alkalmazandó az arculati elemekre vonatkozóan.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az arculati elemek (kivéve a szlogen és a település neve) kép és vektoros
formában az alábbi elérési útvonalon érhetőek el:
www.umvp.kormany.hu/umvp-arculat
A fent hivatkozott új arculati elemek használata kötelező!

Agrárkamarai Vidékfejlesztési programfüzet!
2015.09.04.
Hazánkra és az Európai Unióra a vidékfejlesztés területén is sok közös kihívás vár, amelyek kezeléséhez, a sikeres
válaszokhoz fontos az összehangolt és tudatosan tervezett tagállami fellépés. A Vidékfejlesztési Program ennek
részeként az agrárium, illetve általában a vidéki szereplők megerősítését célozza, felismerve katalizátorszerepüket a
fejlődésben, a kihívások kezelésében.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2015. augusztus 28-án tette közzé100 oldalas Vidékfejlesztési Program kézikönyvét,
amely röviden, közérthetően összefoglalja a VP-ben tervezett pályázati lehetőségeket. Ennek elérhetősége:
http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek/3128--50/file

Példaértékű a magyar vidékfejlesztési program
2015.09.04.
Kis Miklós Zsolt a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára első kézből tájékoztatta a Heves
megyei önkormányzatokat és gazdálkodókat a Vidékfejlesztési Program lehetőségeiről a szeptember 3-án Egerben
szervezett szakmai fórumon. Az államtitkár a program keretében elsőként megjelenő pályázatokról is beszámolt.

A szakmai fórumon Kis Miklós Zsolt a Vidékfejlesztési Program összetettségére hívta fel a figyelmet. A 2014-2020
közötti támogatási időszakban rendelkezésre álló mintegy 1300 milliárd forintos keret nem csak a gazdálkodóknak
agrárfejlesztésre, hanem az önkormányzatoknak, a vidékfejlesztés helyi szereplőinek fejlesztéseihez, valamint a
környezetvédelemre, a környezetgazdálkodásra is biztosít forrást.
A programon belül elsősorban a kis- és közepes, elsősorban családi agrárgazdaságokat támogatja a kormány. Ennek
keretében főként azok a munkaerő-igényes ágazatok kerülnek előtérbe, amelyek munkahelyeket teremtenek a
mezőgazdaságban.
Az önkormányzatok esetében elsősorban a vidéki alapszolgáltatásokat javító beruházások támogatására lehet
számítani, mint például a tanya- és falugondnoki szolgálatok eszközfejlesztésére, illetve alapvető
infrastruktúrafejlesztésekre.
Kis Miklós Zsolt elmondta, Magyarország Vidékfejlesztési Programját már más tagállamok is elismerően forgatják, így
nem kizárt, hogy példaértékűek lesznek a benne foglalt intézkedések.
A szakmai fórumon elhangzott, hogy az agrár-környezetgazdálkodási program keretében jelenik meg az első pályázati
felhívás szeptemberben, amelyet rövid időn belül újabbak követnek. A tervek szerint 2016 végéig a Vidékfejlesztési
Program összes pályázata meghirdetésre kerül.

500-600 milliárd forint áramlik az állattenyésztésbe
2015.09.07.

A kormányzat olyan célok elérését határozta meg a következő évekre, amelyek révén 2020-ig
versenyképesebb, fenntarthatóbb lesz az ország mezőgazdasága, 500-600 milliárd forint áramlik majd az
állattenyésztésbe, egyebek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, a védett, őshonos állatfajták
megőrzésének támogatására, illetve az ökológiai gazdálkodás fejlesztésére - fejtette ki Gyuricza Csaba, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elnöke a IX. Kaposvári Állattenyésztési Napok megnyitóján
pénteken Kaposváron.

A három napig tartó rendezvényen közölte azt is, hogy a fiatal gazdák ugyancsak támogatáshoz juthatnak az
indulásukhoz.
Az elnök úgy vélte, az országnak fel kell készülnie arra az időszakra is, amikor esetleg nem kap támogatást.
Gyuricza Csaba beszélt arról is, hogy az egyetemek minősítésében az egyik legfontosabb az, hogy milyen
kapcsolatot tart fenn az intézmény a gyakorlati élettel, az agrárgazdaság szereplőivel. Elmondta, e téren a
Kaposvári Egyetem élen jár, ami a gyakorlati oktatásban is megnyilvánul.
Hozzátette, jó lenne, ha nemcsak Kaposváron és nemcsak e három napban lennének együtt az állattenyésztés
iránt elhivatott szakemberek, és a szakma iránt érdeklődő fiatalok.
A Pannon Lovasakadémián megrendezett, vasárnapig tartó állattenyésztési napok házigazdája a Kaposvári
Egyetem és a Magyar Mezőgazdaság Kft., ahol több mint 200 kiállító várja az állattenyésztés iránt
érdeklődőket, köztük az agrárium legnevesebb agrárcégei és vezető mezőgazdasági intézmények.
A szakmai programokat szórakoztató műsorok és vetélkedők kísérik.

Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
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