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Tisztelt Partnerünk!

Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat júliusi hírlevelét olvassa. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél
végén található elérhetőségeimen, állok rendelkezésére. Üdvözlettel: Vanyúr Arnold

Gazdálkodói fórumsorozat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezete 2018. június 26-án „Gazdálkodói fórumsorozat” címmel szakmai
rendezvényt tartott Pécsett. A gazdálkodói fórumsorozat célközönsége az őstermelők voltak, akiknek mind a Kormányhivatal, mind a
NAV és az MNVH érdekes és hasznos információkkal szolgált.
A fórumot Turós Izabella Baranya Megyei Igazgató Asszony nyitotta meg, majd ezt követően kezdődtek az előadások.
Az első előadó Tamás Mihályné dr. Főosztályvezető Helyettes Asszony volt, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztályáról. Az előadás az őstermelők ellenőrzéséről szólt, melynek során ismertette az őstermelők ellenőrzésének menetét,
illetve bemutatta az őstermelők ügyeiben eljáró Hatóságok (Kormányhivatal, NAK, NAV) feladatait. Az előadást nagy figyelem kísérte,
ugyanis sokszor félreértések adódnak a különböző hivatali szervek hatásköreit illetően.
A következő előadást Huber Éva, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranya Megyei Adó és Vámigazgatóságának Vezetője tartotta. Az
előadásában bemutatott minden olyan területet, mely az őstermelőkkel kapcsolatos adózásról, illetve a NAV felé történő bejelentésekkel
kapcsolatos. Kitért az aktuális változásokra és kiemelt fontossággal beszélt a mezőgazdasági idénymunkáról.
A harmadik előadó Vanyúr Arnold volt, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya Megyei területi képviselője. Prezentációjának
köszönhetően, a megjelentek információt kaptak az aktuális pályázati lehetőségekről mind a VP mind pedig a LEADER keretein belül,
valamint a KAP 2020 utáni várható helyzetéről.

Ingyenes dinnyekóstoló Pécsett

A Nemzeti Agárgazdasági Kamara és a Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete a pécsi Kossuth téren 2018. július 6-án 9-11 óráig
sajtótájékoztatóval egybekötött ingyenes dinnyekóstolót tartott, amelynek célja a már a hazai piacokon kapható ormánsági dinnye
népszerűsítése volt. A kóstoltatáson Rittlinger József, a NAK Baranya megyei elnöke és a termelők mellett megjelent dr. Horváth Zoltán
kormánymegbízott és Madaras Zoltán, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke is. Az eseményen bemutatták a dinnyevédjegyet,
melynek segítéségével a fogyasztók jobban meg tudják különböztetni a hazai dinnyét a külfölditől. A védjegyet matrica formában kapják
a termelők, amely tartalmazza a termőhelyet és a termelő azonosítóját is és magára a gyümölcsre ragasztják.

Felpörgött az Uniós támogatások kifizetése
A májusi 113 milliárd után júniusban 141 milliárd forintra ugrott az új uniós támogatás-kifizetések összege, így a ciklus eleje óta már 4860
milliárd forintnál jár az összes kiutalás, azaz közelíti a kormány a bűvös 5000 milliárd forintot – derül ki a Portfolio.hu havi összesítőjéből.
Ez azt jelenti, hogy a 7 évre (310-es euró mellett) járó mintegy 8920 milliárd forintos keretnek az 55%-a már a nyertesek számláján van.
Idén és jövőre az uniós támogatások tényleges felhasználása még növekedhet tavalyhoz képest a Magyar Nemzeti Bank elemzői szerint,
így kissé élénkítheti a gazdaságot, 2020-tól azonban lassulhat a forrásfelhasználás.
Júniusban a VP-ben 81 milliárd forinttal nőtt a megítélt összes támogatás volumene, és a többi Operatív Programmal együtt a teljes új
megítélt támogatás volumene 149 milliárd forintra ugrott. „Az Irányító Hatóság júniusban újabb 634 kérelem támogatásáról
döntött, ami újabb 20,9 milliárd forint megítélt támogatást jelent. Az új döntésekkel együtt a Vidékfejlesztési Program keretében ez idáig
mintegy 174 ezer kérelem kapott pozitív támogatói döntést, 43 darab pályázat vonatkozásában. A Vidékfejlesztési Program keretében
rendelkezésre álló 1300 milliárd forintból pedig összesen 1258 milliárd forintra vállalt kötelezettséget az Irányító Hatóság, ami a teljes
keret 97%-át jelenti. A program keretében ez idáig mintegy 268 milliárd forint kifizetése történt meg.” A VP egyébként a havi új
kifizetésekben is jeleskedett júniusban, mert amint láthatjuk, a május 113 után az összesen 141 milliárd forintos kifizetés tekintélyes része
(bő 47 milliárd forint) ehhez a programhoz volt köthető. A júniusi felpörgő kifizetéssel immár 4859 milliárd forintnál jár a 2014-2020-as
uniós ciklus terhére kifizetett támogatások összege, azaz közelíti a kormány a kerek 5000 milliárd forintos határt.
A már megítélt támogatások volumene már 8500 milliárd forintnál jár, a teljes pályázati keret pedig 9600 milliárd forint felett. Utóbbi
egyúttal azt is jelenti, hogy a kormány mintegy 8%-kal több pályázati keretet hirdetett meg eddig, mint amekkora kerettel 310-es euró
mellett számolni lehetett volna. A 108%-os pályázati meghirdetés mellett a nyertesekkel lekötött rész immár 95% felett jár, a kifizetett rész
pedig már a 60%-os arányt közelíti. A legfrissebb brüsszeli adatok szerint egyébként ebből a közel 5000 milliárd forintnyi itthoni
kifizetésből még kevesebb, mint 1500 milliárd forint érkezett meg az Államkincstár számlájára, (a Pénzügyminisztérium adatai szerint
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hogy idén a félév végére már az egész évre tervezett pénzforgalmi hiánynak több, mint a 100%-a összejött.

Fejlesztés indult a visszakövethető és jól tárolható kertészeti termékekért
A hazai zöldség-gyümölcs ágazat innovatív fejlesztését, versenyképességének növelését tűzte ki célul a Szent István Egyetem,
Magyarország legnagyobb agráregyeteme. A pályázati forrásokból megvalósuló K+F projekt fókuszában a kertészeti termékek
eredetiségvizsgálata, tárolhatóságának javítása, illetve a hozzáadott érték növelése áll, különös tekintettel az élelmiszer-biztonsági
kérdésekre.
Hazánk klimatikus adottságai és a talaj összetétele kiemelkedő minőségű és mennyiségű zöldség és gyümölcs termesztését teszi lehetővé.
A kedvező tényezők ellenére azonban az ágazat még távol áll attól, hogy húzóerő lehessen, pedig nemzetgazdasági szinten mérhető
lehetőségek rejlenek benne. Éppen ezért, érthető, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységek egyik kiemelt területévé válik az ágazat
fejlesztése. A most induló, a Szent István Egyetem által jegyzett fejlesztési projekt olyan kulcsproblémák megoldását tűzte ki célul, mint
az eredet megállapíthatósága vagy a tárolhatóság javítása. A kutatások javarészt az egyetemen folynak majd, többek között azokon a
modern laboratóriumi eszközökön és berendezéseken, melyekhez a pályázatnak köszönhetően juthat hozzá az intézmény. A program első
felében egy olyan adatbázist terveznek létrehozni talaj-, zöldség- és gyümölcsminták elemzéséből, melynek segítségével a kertészeti
termékek származási helye beazonosíthatóvá válik. Ezen kívül a különböző termőterületeken vizsgálni fogják a növényvédő szerek
maradványainak mértékét, a mikrobiológiai diverzitást és a növények beltartalmi jellemzőit is. A projekt második szakaszában a
tárolástechnológiai fejlesztések jutnak majd főszerephez, emellett pedig élelmiszerbiztonsági kutatásokat, fogyasztói magatartásra
vonatkozó vizsgálatokat is folytatnak. A kétéves, pályázati finanszírozású projekt zárásaként egy olyan, térinformatikai alapokon nyugvó
adatbázis jön létre, melyben földrajzi azonosító alapján visszakövethetőek lesznek az egyes termékek jellemzői. Ezzel a komplex
fejlesztéssel csökkenthetőek lesznek az élelmiszercsalások, javulhat a minőség és a hozzáadott érték hányada, valamint hosszú távon az
ágazat versenyképessége is növekedésnek indulhat.

2019-ben elkezdődik a Modern falvak program végrehajtása

Jövőre 135 milliárd forintot fordítanak az összesen 3500 milliárdos Modern városok programra, és megkezdődik a Modern falvak
program végrehajtása is - jelentette be Orbán Balázs.
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azt mondta, a falvak fejlesztésének fő célja a jobb életminőség és a
kiszámíthatóbb jövő. Megjegyezte, a lakosság több mint negyede falvakban él. Az alapkoncepciót széles társadalmi párbeszédet
követően készítik majd el ez év végéig, és ennek megfelelően kezdik végrehajtani "a vidék legnagyobb fejlesztési programját".
Az államtitkár hangsúlyozta: azt akarják elérni, hogy nőjön a falvak népességmegtartó képessége, emelkedjen a falvakban a
foglalkoztatás, javuljon a közlekedés, színvonalasabbá váljon az oktatás és az egészségügy, a kulturális és sportélet. Jövőre elkészül
Budapest és az agglomeráció tízéves fejlesztési terve is - közölte Orbán Balázs. Szavai szerint a fővárosnak két minősége van, amely két
különböző célt jelöl ki: egyrészt a budapestiek élhető otthonává kell tenni, másrészt a nemzet méltó fővárosává. A fejlesztési terv
kivitelezését 2020 és 2030 között végzik majd - ismertette az államtitkár.
Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy a 2019-es költségvetés a biztonságos növekedésé. Jövőre 4000 milliárd forint értékű beruházást
valósítanak meg a költségvetés terhére, segítve a további gazdasági növekedést - jelezte. Azt mondta, hogy 2010 óta Magyarország
visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, stabil pénzügyi helyzetét. Felelős gazdálkodást folytat, csökkenő pályára állította az
államadósságot, a cél a tartós gazdasági növekedés - fűzte hozzá. A munkanélküliség 12-ről 3,8 százalékra csökkent, rekordot dönt a
foglalkoztatás, miközben a bérek "hosszú évek óta nem látott ütemben" nőnek - jelentette ki. Felidézte, hogy 2016-tól kezdve mindhárom
nagy hitelminősítő befektetésre ajánlott kategóriába sorolja az országot, sőt tavaly kettő továbblépett, és pozitívra javította az államadósosztályzat kilátását. Az államtitkár szerencsésnek nevezte, hogy a kormány 2018-hoz és 2017-hez hasonlóan 2019-ben is garantálja a
"nullás költségvetést": a közszolgáltatásokat hitelfelvétel nélkül, a működési bevételekből finanszírozza.
Európában sokasodnak a gazdasági válságjelek, amiket súlyosbíthat a migrációs krízis, a kabinet azonban azt akarja, hogy minden
magyar ember tehessen egy lépést előre a saját életében - hangoztatta Orbán Balázs. Ezt a célt szolgálja az adócsökkentés, valamint a
családtámogatások bővítése is - tette hozzá. Emlékeztetett, hogy 2015-höz képest 2019-ben a duplájára, havi 40 ezer forintra nő a
kétgyermekesek családi adókedvezménye. Az intézkedés csaknem 350 ezer családot érint. Tovább nő az otthonteremtésre szánt összeg:
jövőre az ideinél is 16 milliárddal több jut erre a célra. Közbiztonságra, a rendőrség működtetésére és fejlesztésére 350 milliárd forintot
fordítanak, januártól pedig újabb 5 százalékkal emelkedik a rendvédelmi dolgozók illetménye, ami a korábbiakkal együtt már 50
százalékos növekmény. Az államtitkár közlése szerint a honvédségre 512 milliárd jut, 85 milliárddal több, mint az idén. Hosszú távon a
kormány ambiciózus célja a védelmi kiadások megduplázása - emelte ki. A kabinet a nem várt kiadásokra is tartalékot képez. Jövőre 4
százalék feletti gazdasági növekedéssel és az államadósság csökkentésével számolnak - hangsúlyozta Orbán Balázs. Kérdésre az
államtitkár azt mondta, hogy a kormánynak a magyarok biztonsága a legfontosabb, és a Stop Soros törvénycsomag kifejezetten szükséges
az illegális bevándorlás megfékezéséhez.

Újra beadható a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében pályázat 5 megyében
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében újra beadhatóak pályázatok Baranya, Békés,
Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén, és Bács-Kiskun megyék vonatkozásában.
A benyújtási határidők az alábbi módon változtak:
-

Baranya: 2018. július 30-tól 2018. augusztus 31-ig

A felhívás keretében helyi önkormányzatok (megyei jogú városok kivételével!) igényelhetnek támogatást az önkormányzati tulajdonban
lévő épületek energetikai fejlesztéseire. Ezek a fejlesztések lehetnek kazáncsere, megújuló energiaforrást hasznosító berendezések
telepítése, hőszigetelés, nyílászárók cseréje, világítási és szellőzési rendszer fejlesztése. A támogatás 100%-os intenzitású, vagyis az
önkormányzatok a projektek teljes egészét megkaphatják vissza nem térítendő támogatásként.
A projekt keretében olyan fejlesztések valósíthatóak meg, melyek növelik az épületek energiahatékonyságát. Ezek a fejlesztések az
alábbiak lehetnek: külső határolók hőszigetelése; nyílászárók cseréje; fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület energetikailag "DD"
(korszerűt megközelítő) kategóriába esik; napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az épület energetikailag
"DD" (korszerűt megközelítő) kategóriába esik; maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját
villamosenergia-igény kielégítése céljából; hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az épület
energetikailag "DD" (korszerűt megközelítő) kategóriába esik; fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán
megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése,
amennyiben az épület energetikailag "DD" (korszerűt megközelítő) kategóriába esik
Kizárólag ezen tevékenységek mellett valósítható meg a 3., 4., 6. és 7. pontban megnevezett tevékenység a "DD" minősítést el nem érő
épületek esetében, valamint megvalósítható a fentiek mellett a világítási rendszer korszerűsítése és a szellőzési rendszer korszerűsítése
vagy kiépítése.
A pályázatról szóló közlemény és felhívás itt érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse-cm-top-321-16-kdszm-felhvs-12

Programajánló
Boros Lás zló, a M agnus Aircraft Z rt. vezérigazgatója elmo ndta, ezzel párhuzamos an már megkezdték a cég Kecs kemétről Pécs re költ özés ét is . A mos tani beruházás három fő elemet tar talmaz: megépül az ös s zes zerelőüzem, az irodaépület és a reptér felé nyito tt hangár. A követ kező lépés ben alakítják ki a kompozitüzemet. Ug yanakkor tovább i fejles ztés ek is les znek, mivel Pécs les z a fejles ztőközpontja a magyar vállalkozás nak, a német világcéggel, a Siemens -s zel közös en itt folytat ják a munkát az elektrom os gépek terén is .

2018.07.31.-2018.08.04.
Ördögkatlan Fesztivál 2018
Ördögkatlan– 7822 Nagyharsány
M árcius ban megkezdik a munkaerő-tobo rzás t és -képzés t is , his zen az a cél, hogy a nyár folyamán már az els ő itt gyárt ott repül ő ki is gördü lhes s en az üzemből.

2018.08.03.-2018.08.04.
Szigetvári Ostromnapok 2018
Szigetvári Vár – 7900 Szigetvár, Vár u. 19.
2018.08.03.-2018.08.05.
Dinnyefesztivál Sellye 2018
Több helyszín – 7960 Sellye
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