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Vida Laura MNVH referens előadása:
Júliusban jelennek meg várhatóan az “MNVH-s rendezvények”. 500.000,- Ft támogatás nyerhető, nagyobb
támogatási összeg abban az esetben, ha nyilvánossági, tájékoztatási kötelezettséget is vállal a pályázó
(Széchenyi 2020, MNVH együttműködésével). 3 millió feletti támogatás nyerhető, országos rendezvény
megrendezése esetén. Egyedi döntés alapján kerülnek elbírálásra a pályázatok. A pályázatok benyújtásának
feltétele regisztrációhoz kötött. További információ: http://videkihalozat.eu/
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés:
Háromszor annyi támogatási igény érkezett be a pályázatokra, mint amennyi fejlesztési keret rendelkezésre
áll. Szűrni fogják az önkrományzatokat, viszgálni fogják, hogy kinek milyen mértékben áll rendelkezésre saját
ereje. Aki ÖNHIKI-t kapott valószínű, nem lesz nyertes pályázó. 1800 db pályázat érkezett be országosan.
A korábban nagy sikerű polgárő busz, terepjáró pályázat elmarad! Az előző programozási időszakban több
forrást osztottak ki a nyertesek számára, mint amennyi rendelkezésre állt, így a 2014-2020-as ciklusban ez a
pályázati kiírás nem kerül meghirdetésre. Várhatóan még forrás elvonásra kerül sor a Vidékfejlesztési
Program más, önkormányzatoknak szóló felhívásai kapcsán is.
Az Egyedi szennyvízkezelés c. pályázat benyújtási határideje megváltozott, 2016.08.15-re. A vízjogi engedélyek
benyújtása a továbbiakban is kötelező. Eddgi Baranya megyében került feltöltésre a legtöbb pályázat.
Állattartó telepek korszerűsítése: a szarvasmarha telepek esetén jelenleg a benyújtott támogatási igény már 20 Mrd
forint felett van. Az energetikai korszerűsítések esetén még van rendelekzésre álló forrás.
Külterületi önkormányzati utak fejlesztésére 14,7 Mrd forint áll rendelkezésre:
1. célterület (12 Mrd forint): a 0 hrsz-ú utak rendbetételére, a kapcsolódó átereszek megújíátásra is lehetőség
lesz. Földes és szilárdburkolatú utak felújítása is lehetséges. A maximális támogatási igény 50 millió forint, a
támogatás intenzitás 75-95 % között less.
2. célterület: gépbeszerzés az utak karbantartásához, 2,7 Mrd forint keretösszeg for rendelkezésre állni. A
maximális támoatási igény 10 millió forint lesz, konzorciumban pedig 20 millió, minimum három település
összefogásával. Lehetőség less ágaprító, és traktor beszerzésére is. Traktor igénylése esetén igazolni kell,
hogy az önkormányzat munkagéppel és szakértelemmel is rendelkezik a tratkor működtetése kapcsán.
A két célterületre önkormányzatok és önkormányzatok társalásai pályázhatnak. A pályázat kb. 2 hét múlva fog
megjelenni, és 60 nap áll majd rendelkezésre az előkészületekre a pályázat benyújtásáig.
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Helyi piac, közkonyha fejlesztése: A pályázatok benyújtására az év vége felé lesz lehetőség, maximum 20 millió
forintra lehet majd pályázni. Vizsgálni fogják piac létesítése esetén, hogy valóban érdemes e piacot létesíteni,
alacsony lélekszámú települést nem fognak támogatni.
Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása: 38 Mrd forint áll keretösszegként rendelkezésre.
1. tevékenység indítása
2. tevékenység fejlesztése: őszre várható a pályázat
Tevékenység indítása:
Augusztus 19-től lehet majd a pályázatokat benyújtani.
- megzőgazdasági termelő, akinek az árbevételének a több, mint 50 %-a megzőgazdaságból származik,
pályázhat a tevékenysége diverzifikálására. Szolgáltatás, turizmus, stb. A mezőgazdasági tevékenység mellett
olyan, indítható, melyet eddig még a pályázó nem végez. A NAV-nál sem lehet bejelentve a tevékenységi kör,
a pályázat benyújtása időpontjában.
- 18. életévét betöltött személy pályázhat vállalkozási tevékenység indítására. Nem lehet semmiféle gazdasági
társaság tagja az illető személy, a pályázat benyújtásakor. A pályázónak 2015.január elsején lakhellyel, vagy
tartózkodási hellyel kell rendelkeznie, a jogosult településeken.
Aki turisztikai tevékenység kialakítására szeretne pályázni, annak szükséges megfelelő iskolai végzettséggel
rendelkeznie, ha nincs neki, akkor a szükséges tanfolyamot el kell végeznie. Ideiglenes lakcím esetén igazolást
szükséges beszerezni a helyi jegyzőtől.
Az ANEX I.-es listán szereplő tevékenységek, termékek előállítása kizárásra került. Max. 40000 Eurót lehet
megpályázni. 6 hónapon belül meg kell kezdeni a vállalkozási tevékenységet, vállalkozóvá kell válnia a természetes
személynek. A 75 %-ot előre kapja meg a nyertes pályázó, a 25 %-ot a tevékenység befejeztével. 1500 db pályázat
kerül támogatásra. Fontos a pályázatban az innovatív elemek megjelenítése.
Terménytároló, szárító: a pályázatra vonatkozóan lesznek módosítások.
Borászat: 40 Mrd forint keretösszeggel kerül meghirdetésre a borászati tevékenység támogatása. 200-500 millió
forint között lesz majd a megpályázható támogatási összeg. Pince építés, szőlő telepítés, eszközbeszerzés várható a
támogatható tevékenységek között. Új borász, és működő borászat is pályázhat majd. Valószínű a történelmi
borvidékek előnyt élveznek majd.
Kertészeti gépbeszerzés: 15 Mrd-os kerettel kerül meghirdetésre a pályázat. Erő- és munkagépek, csomagolásra,
válogatásra, tisztításra alkalmas gépeket lehet majd pályázni. Jégkár elhárítás, öntöző berendezés kiépítése is
lehetsége less majd.
A Vidékfejlesztési Program keretében kiírt és kiírásra kerülő pályázataival kapcsolatosan kérdéseket, az alábbi email
címen fogadjuk:
forrai.kriszti@gmail.com
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