Kedves Olvasónk!
Ismét eltelt egy hónap, mi pedig újra jelentkezünk aktuális, július havi híreinkkel. Elsőként
szeretnénk Önnek beszámolni arról, hogy Kecskeméten találkoztak az ország LEADER Helyi
Akciócsoportjai, akik részére az MNVH és a Miniszterelnökség szakmai felkészítőt szervezett.
A program részeként lehetőség nyílt megtárgyalni a LEADER program aktuális kérdéseit,
valamint az állami támogatások szerepével, elszámolásával kapcsolatos tudnivalókat.
Bemutatásra kerültek továbbá az Európai Szolidaritási Testület támogatási lehetőségei,
valamint a LEADER együttműködési pályázatok jó gyakorlatai és követendő példái.
Fontos még kiemelni azt is, hogy folyamatosan zajlanak a vidékfejlesztési pályázatok
értékelései, a nyár folyamán pedig a Miniszterelnökség a fontosabb – pl. élelmiszeripari,
kertészeti, állattenyésztési, borászati és településfejlesztési – beruházási pályázatokról
döntést fog hozni. Elmondható, hogy a 2016. évi agrár-környezetgazdálkodási felhívás
keretében mintegy 68 Mrd Ft összegben, 3.900 db kérelem (a jogosult kérelmek 92%-a)
részesült pozitív támogatási döntésben. A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon
hamarosan a „jóváhagyott” státuszba kerülnek, és a támogatói okiratokat elektronikus úton
folyamatosan fogják megkapni. Az ÉLIP elő értékelési szakaszát már elbírálták, valamint a
településkép pályázatai és kiértékelésre kerültek. A jövőben sor kerül a kertészeti és az
állattenyésztési pályázatok elbírálására, ami azért is fontos, mivel 2018. március 31-ig minden
kérelem értékelésére sor kerül. A pályázati felhívások kapcsán történt legfontosabb
változtatásokról pályázati híreink között számolunk be.
Az Operatív Csoportok számára jó hírként szolgál, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
tematikus gazdálkodói kézikönyv sorozatot ad ki, hogy különböző témákban segítségére
legyen a mezőgazdasági termelőknek, vállalkozásoknak. A sorozat legújabb kiadványa az
Innovációs operatív csoportok létrehozásával és működésével foglalkozik. A kézikönyv
bemutatja az EIP-AGRI hálózat építését, a hazai hálózat építése és működtetése érdekében
együttműködő szervezeteket, a 2017. május 30-án megnyílt EIP pályázaton indulni tudó
operatív csoportok létrehozását, segítését és a számukra elérhető lehetőségeket, valamint
néhány az EU más tagállamaiban már támogatást nyert operatív csoportok innovációs
együttműködését. A kiadvány itt tölthető le
Bízunk abban, hogy hírlevelünkkel újabb segítséget adhatunk Önnek a vidékfejlesztésben és
a vidékfejlesztési pályázatokban történő eligazodásban és a bemutatott mintaprojektjeink
révén közelebb hozhatjuk Önhöz nem csak a vidéket, hanem munkánkat is!
Üdvözlettel, az MNVH csapata

Ez történt Júliusban
A keretet 68 milliárd forintra emelte és döntött a Miniszterelnökség az AKG
pályázatokról
A tervezetteknek megfelelően, még júniusban döntést hozott a
Miniszterelnökség

az

agrár-környezetgazdálkodási

(AKG)

pályázatokról. A keretet 68 milliárd forintra megemelve, a jogosult
kérelmek 92%-a támogatásban részesült.
A 2016. évi agrár-környezetgazdálkodási (AKG) felhívást 40
milliárd Ft-os kerettel azután írta ki a Miniszterelnökség, hogy a
2015. évi kiírás forrásairól – a többszörös túljelentkezés miatt –,
annak ellenére is lemaradt sok állattartó, illetve szőlő- és
gyümölcsültetvényes gazda, hogy a Miniszterelnökség már akkor
is jelentősen megemelt keretösszegre hozott döntést.

“Hagyomány-helyi érték hálózat” az Alföld közepén
A Nemzeti Vidékstratégia alapcélkitűzésként szerepel a tájak
épségének tudatos megőrzése, a lakosság jó minőségű és
biztonságos

élelmiszerrel

történő

ellátása,

a

természeti

erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, környezetünk
védelme.

Látogatás az Aranyponty Zrt-nél
Az Aranyponty Halászati ZRt. Magyarország egyik legnagyobb
magántulajdonban

lévő

halászati

vállalkozása.

A

teljes

vertikumú, innovatív halgazdálkodást folytató társaság központi
telephelye a Fejér megye déli részén található Rétimajor. Az
ország területén további négy telephelyen, összesen mintegy
1200 hektáron folytat tógazdálkodási tevékenységet. Az 1994ben létrehozott, 2001-ben részvénytársasággá alakult, 100%-ban
belföldi magántulajdonban levő vállalkozás évi átlagos 800 millió
forintos árbevétellel, folyamatosan bővülő tevékenységi körrel és
dinamikus fejlődéssel jellemezhető.

Európai natúrparkok csúcstalálkozója Brüsszelben
A natúrparkokról szóló négyoldalú együttműködés jegyében, közös szervezésben, közös
finanszírozásban az Európai natúrparkok csúcstalálkozójára utazott a Földművelésügyi
Minisztérium, a Herman Ottó Intézet, a Magyar Natúrpark Szövetség és a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat képviselőiből álló delegáció. A német Észak-Rajna-Wesztfália tartomány
brüsszeli uniós képviseleti épületében megtartott rendezvényen különböző európai
országokból mintegy száz fő vett részt.

Pályázati hírek
Módosult „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek
előkészítése és megvalósítása” elnevezésű felhívás beadási határideje
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatása szerint módosul a VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi
Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című
felhívás támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja. A támogatási kérelmek
benyújtása 2017. július 31. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további
módosítások is várhatóak.

Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés elnevezésű” felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című
(VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja, amely érinti többek között a
műszaki és szakmai elvárásokat, a támogatás formáját, valamint az Általános Szerződési
Feltételeket.

Felfüggesztésre került a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című felhívás
A kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) és (1a) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a
támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. július 13. napján 00 órától
felfüggesztette.

Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása” elnevezésű felhívás
Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása”
elnevezésű (VP4-11.1-11.2-15 azonosító jelű) felhívás, amely módosítás érinti többek között a
projekt műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos elvárásokat.

Program ajánló
30. Jubileumi Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó
Magyarország

legnagyobb

méhészeti

rendezvénye,

ahol

találkozhatnak a termelők, fogyasztók és a kereskedők. A 2017.
augusztus 5-én, Jászberényben megrendezésre kerülő esemény
lehetőséget biztosít a Magyarországon megtermelt méz és
méhészeti

termékek

bemutatására,

kóstoltatására

és

árusítására. A szakmai és ismeretterjesztő előadások, bemutatók
és a méhészkedéshez szükséges eszközök vásárán kívül
minden évben mézkirálynőt választanak.

Tarka marhafesztivál
Az őshonos tarka fajta marhának szentelik a bonyhádiak 2017.
augusztus 11-12. között az év egyik legnagyobb fesztiválját.
Benépesedik a művelődési ház mögötti terület, bográcsokban fő
a minőségi marhahús, boros gazdák kínálják a nedűt, a kinti
színpadon pedig hagyományőrző és könnyűzenei kínálat is segíti
a résztvevők szórakozását.

Zempléni Fesztivál
A 2017. augusztus 11-19. között megrendezésre kerülő, Kiváló
Minősítésű Művészeti Fesztivál kategóriába sorolt rendezvény
keretében a térség legszebb műemléki és szabadtéri helyszínein
a magyar művészeti élet kiválóságai, neves hazai és külföldi
vendégművészek, együttesek várják a komolyzene, jazz, tánc,
irodalom és színház rajongóit. A régiót behálózó kulturális
események mellett a tokaji borvidék elsőrangú pincéi kínálnak a
remek muzsika mellé kitűnő bort és páratlan gasztronómiai
élményt.

XX. Csongrádi Borfesztivál
Csongrádi és más tájegységek boraiból is ízelítőt kapnak a
2017. augusztus 18-20. között Csongrádra látogatók, melléjük
kemencében sült kenyérféleségeket kóstolhatnak. Emellett
különböző koncertek és gyermek előadások szórakoztatják a
közönséget. Az eseményen sor kerül a Szent-Vince Borrend új
tagjainak avatására, a II. Szőlő Dűlő Félmaraton futóversenyre,
valamint lesz népi játszótér és Szent István napi
kenyérszentelés is.

Hírös Hét Fesztivál Kecskemét 2017 - XX. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásár
Ezen a nagyszabású rendezvényen 2017. augusztus 19-27.
között Kecskeméten a térség 22 településéről több mint 200
kiállító terményeit ismerhetik meg, 45 kézműves munkájába
tehetnek betekintést vendégeink. A kiállítás ideje alatt minden
nap más-más település mutatkozik be, ahol a polgármesteri
köszöntők után a látogatók megízlelhetik a települések
különleges és egyedi finomságait, megtekinthetik kulturális
programjait.

