2019. május 30.
Tisztelt Partnerem!
Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat májusi, Baranya megyei hírlevelét olvassa. Az MNVH megyei hírlevélének
célja, hogy havi rendszerességgel, új információkkal szolgáljon pályázati lehetőségek, együttműködések, jó
gyakorlatok és a megyénket érintő programok tekintetében. Elsősorban Baranya megye falvaiban és kistelepülésein
működő önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek kívánunk tájékoztatást nyújtani az itt
megjelenő írásokkal.
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél végén található elérhetőségeimen, állok
rendelkezésére.
Üdvözlettel:

Vanyúr Arnold
MNVH Baranya

megyei

területi

felelős

Ez történt az elmúlt hónapban
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Vállalkozók Napja Szentlőrincen
Minden korábbinál nagyobb érdeklődés övezte május 3-án a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
(BMVK) által szervezett, a Vállalkozók Napját Szentlőrincen. A rendezvény középpontjában a Paks II. beruházás állt,
a megyéből, a régióból és az ország távolabbi részéből érkezett vállalkozók közvetlenül szerezhettek információkat a
programról, s arról is, hogyan vállalhatnak szerepet a beruházásban.
A fórum fő vendége Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe
helyezéséért felelős tárca nélküli volt, tőle is első kézből kaphattak választ az érdeklődők a kérdéseikre a Baranya
Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány pénteki rendezvényén, csakúgy, mint - mások mellett - Kovács Páltól a Paksi
Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárától, Miseta Attilától, a Pécsi Tudományegyetem
rektorától és Síkfői Tamástól, a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől.
A rendezvényen együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem és Süli János, a Paksi Atomerőmű
két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.
Miseta Attila, a PTE rektora az aláírási ceremónián úgy fogalmazott, hogy mivel minden bizonnyal a régiónkban
valósul meg Magyarország és Közép-Európa egyik legnagyobb beruházása, az egyetemi vezetésnek érdeke és
kötelessége, hogy ezt a törekvést minden erővel támogassa.
A megállapodás célja, hogy tovább erősítsék a modern kor követelményeihez alkalmazkodó együttműködés kiépülését
a gazdaság és a felsőoktatás között. Süli János miniszter hangsúlyozta, hogy támogatja többek között a szakmai
profijába illő képzési programokat, a hallgatók munka-erőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítását. Fontos
kiemelni, hogy a hallgatókon túl az oktatók is profitálhatnak az együttműködésből. A megállapodást az egyetem
Szenátusi Tanácstermében Süli János, Miseta Attila és Jenei Zoltán a PTE kancellárja írta alá.
A rendezvény első napja a Rural Inspiration Awards díjátadóval zárult, ahol Phil Hogan 5 kategóriában hirdetett ki
nyertes vidékfejlesztési projekteket, amelyek példaértékűek.

3. Horvát Vidéki Parlament
Május 20. és 23. között került megrendezésre a horvátországi Vodice városában és Tisno településen (valamint a 10
tematikus csoportmunkának helyszínt biztosító településeken) a 3. Horvát Vidéki Parlament (3. Hrvatski Ruralni
Parlament), melynek középpontjában az "Okos Falvak Program", a 2020 után Közös Agrárpolitika, és Horvátország
Nemzeti Fejlesztési Stratégiája állt.
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Összesen több, mint 300 résztvevője volt az eseménynek, melyen képviseltette magát a főszervezők mellett minden
horvátországi LEADER HACS, őstermelők, mezőgazdasági és az agrárdigitalizációval foglalkozó vállalkozások, az
Európai Bizottság előadói, továbbá a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is, Vanyúr Arnold, Baranya megyei területi
felelősünk révén. Az első nap programjában a regisztrációt követően a résztvevők hivatalos köszöntése és közös
vacsora
szerepelt.
A rendezvényt hivatalosan Tomislav Tolušić, horvát mezőgazdasági miniszter nyitotta meg, aki örömét fejezte ki,
hogy
az idei évben is aktív résztvevői a rendezvénynek, mely kulcsfontosságú a horvát vidékfejlesztésben. Közelednek a
jelenlegi ciklus végéhez, de már folynak a következő időszak előkészületei is. Legfőbb céljuk, hogy munkájukkal, a
rendelkezésre álló források segítségével felzárkóztassák a vidéket, és biztos megélhetést, vonzó jövőképet
biztosítsanak az ott élők számára. A 2014-2020-as időszakban ennek megfelelően például több, mint 1 000 fiatal
gazda
és 2 600 családi gazdaság számára nyújtottak támogatást. Az elérni kívánt célokat csak a Vidékfejlesztési Program és
a Közös Agrárpolitika segítségével nem lehet elérni, hanem teljeskörű összefogás szükséges a legalsóbb szinttől a
legfelsőbbig.
A résztvevőket videóüzenetben köszöntötte Phil Hogan, az Európai Bizottság agrárbiztosa is.
A második napon az Európai Bizottság részéről Stefan Jensen és Tom Jones mutatták be az "Okos Falvak" programot,
mely mind a jelen, mind az elkövetkezendő időszakban kulcsfontosságú szerepet tölt be a vidékfejlesztésben. Az
okosfalvak-szemlélet segíthet megállítani a vidék elöregedését és ezzel együtt az elvándorlást, illetve javíthatja a
falvak
szolgáltatásainak színvonalát. Az Európai Unió azt szeretné előmozdítani, hogy forrásokat lehessen juttatni azoknak a
településeknek, amelyek a jelenkor infrastrukturális előnyeihez nem, vagy csak korlátozva férnek hozzá.
Spomenka Đurić, az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság részéről részletesen ismertette
Horvátország 2030-ig szóló Nemzeti Fejlesztési Stratégiáját, a legfontosabb fejlesztési elképzeléseket, azokat
kapcsolódását a Közös Agrárpolitikához.
Svetlana Edmeades a Világbank és Nikša Tkalec a Horvát Mezőgazdasági Minisztérium részéről egy részletes
elemzést mutattak be a horvát Vidékfejlesztési Programról, a források felhasználásról.
Krešimir Ivančić, a Horvát Mezőgazdasági Minisztérium képviseletében a 2020 utáni új Közös Agrárpolitika (KAP)
kialakításáról tartott prezentációt. Az elmúlt lassan másfél év uniós szintű szakmai fórumai, illetve a készült
vitaanyagok
alapján elkészültek a Bizottság konkrét javaslatai a Közös Agrárpolitika szakmai és költségvetési keretéről.
A Rendelet 9 uniós gazdasági, környezeti és társadalmi úgynevezett specifikus célkitűzést határoz meg, melyekre
alapozva a tagállamok kialakítják támogatáspolitikájukat. A célkitűzések a gazdasági életképességre, a termelők
támogatására, egy magasabb szintű környezet- és éghajlatvédelmi teljesítményre, valamint a vidéki térségek
fenntarthatóságára koncentrálnak.
A KAP Stratégiai Tervben a tagállamok választják ki, hogy a fenti célok teljesítését – figyelembe véve a helyi
sajátosságokat – milyen intézkedésekkel kívánják elérni. A választható intézkedéseket viszont a Rendelet rögzíti majd.

Az intézkedések sikerességének, illetve általában a támogatáspolitika teljesítményének a mérésére a tagállamoknak
továbbá a célok elérését alátámasztó tervszámokat és eredménymutatókat (ún. indikátorokat) is meg kellene
határozniuk, a Rendelet adta keretek között. A KAP Stratégiai Terveket a Bizottság hagyja jóvá. A Stratégiai Terv
végrehajtásáról a tagállamoknak évente jelentést kellene készíteniük, mely az uniós célok tagállami teljesítését, az
indikátorok aktuális értékét foglalja magában. A Bizottság mind a tervezés, mind a végrehajtás során fokozottabban
felügyelné, hogy a támogatáspolitika eredményessége biztosított legyen. A környezeti- és éghajlatvédelmi célok
teljesülése tekintetében kielégítő teljesítményt nyújtó tagállamoknak 2026-ban „teljesítmény bónusz”-ként további
KAP
forráskeretet ítélhetne meg.
Fontos cél a generációs megújulás elősegítése is, így a közvetlen támogatások minimum 2% -nak megfelelő összeget a
fiatal mezőgazdasági termelők támogatására kellene fordítani, amelyet a tagállamok egyrészt jelen kiegészítő
támogatás odaítélésével, másrészt vidékfejlesztési támogatás pályáztatásával valósíthatnak meg.
Az előadásokat követően, a nap második felében a résztvevők tematikus munkacsoportokban dolgoztak, és tehették
meg javaslataikat a 2020 utáni Nemzeti Fejlesztési Stratégiával kapcsolatosan.
Május 22-én, a rendezvény 3. napján a résztvevők 10 csoportra oszlottak, és különböző helyszíneken, egy-egy adott
témával kapcsolatosan hallhattak előadásokat, majd dolgozhattak ki megoldási javaslatokat.
Šibenikben, a Hotel Panoramaban, a résztvevők az új Uniós ciklus lehetőségeiről, a helyi szereplőknek a helyi
döntésekbe való bevonásáról, a lakosok számára elérhető szolgáltatások digitalizációjáról értekeztek.
Dubravaban, a Banovi Dvori családi gazdaságban a jelenlévők arról tanácskoztak, hogyan tudjuk a környezeti
értékeinket megőrizni a mezőgazdasági termékek előállítása során, valamint miként tudunk minél egészségesebb
termékeket előállítani környezetünk károsítása nélkül.
Vodice városában, a Konoba Okit étteremben a fő téma az volt, mit tudunk tenni azért, hogy minél kevésbé használjuk
ki a még meglévő természeti erőforrásainkat, és miért a vidéki falvak a legideálisabb színterei annak, hogy aktívan
közreműködjünk a klímaváltozás hatásainak ellensúlyozásában.
Putičanje településen, a Morićevi Dvori fogadóban a résztvevők arról beszélgettek, hogy a települések digitalizációja
mennyire változtatja és könnyíti meg az ott lakók életét, és még mi minden hiányzik ahhoz, hogy a horvát falvak
valóban "okos falvak"-ká váljanak. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviseletében, Baranya megyei területi
felelősünk, Vanyúr Arnold is ezen munkacsoport tagja volt.
Prvić szigeten, a Hotel Maestral adott helyszínt annak a diskurzusnak, melynek témája a vidéki településeken való
maradáshoz elengedhetetlenül szükséges infrastruktúra fejlesztése volt, továbbá az, hogy az alapvető szolgáltatásokat
miként lehet elérhető tenni mindenki számára, beleértve még a különböző szigeten élőket is.
Tisnoban, a Hotel Borovnikban a csoportmunka középpontjában az állt, hogyan lehet jó gazdálkodóból jó
üzletemberré válni, megoldás-e az együttműködés és a különböző szervezetekbe való tömörülés, a nagyobb állami
szerepvállalás tud-e segíteni, ezen célok megvalósításában.
Jadrtovacban, a Testament Rendezvényházban arról cseréltek véleményt a résztvevők, hogy a horvát termelőket
aggasztja-e vagy motiválja-e a piacon lévő konkurenciaharc, mi szükséges ahhoz, hogy felvegyék a kesztyűt az
európai előállítókkal szemben. Mintegy 500 milliós, potenciális fogyasztó válna elérhető a számukra, és ennek
megfelelően miért korlátozódnának csak a hazai, 4 és fél milliós piacra.
A Srima településen található Baraka Borozóban a csoport tagjai arról beszélgették, hogy sok más honfitársukkal
ellentétben miért nem vándoroltak ki Ausztriába, Angliába, Írországba, Németországba, miért választották a
Horvátországban maradást, és hogyan szeretnének sikeresek lenni hazájukban.

A Murteren található Tic Tac Étteremben a Horvát Fejlesztési Stratégiáról folyt az eszmecsere, mely 2030-ig összesen
17 fő- és 169 alcélt határozott meg, melyek nagyrésze érinti a vidékfejlesztést is.
Betina településen, a Konoba Treva Információs Központban a résztvevők a halászatról cseréltek véleményt, arról,
hogyan tudnak megfelelni az európai piac kihívásainak, valamint milyen módon tudnak kialakítani egy ismert márkát
az Adriai-tenger halaiból.
A 4 napos, rendkívül jól megszervezett, színvonalas rendezvény, május 23-án zárult, amikor is az előző napi
csoportmunkák eredményei, konklúziói lettek bemutatva, továbbá a szervezők összegezték a tapasztalataikat az
eseménnyel kapcsolatosan.

Pályázati információk
Megjelent a napelemes rendszerek telepítését 100% támogató pályázat

Megjelent a Széchenyi 2020 keretében a "Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak" című pályázati felhívás, amely keretében napelemes rendszer beszerzése és telepítése
támogatható a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló villamosenergia-termelés céljából. A vissza nem térítendő
támogatási összeg minimum 1,5 millió forint, maximum 3 millió forint.

Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának
fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.
Kizárólag olyan napelemes rendszer telepítése támogatható, amely:
-

a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődik,
az épületben működő termelési eszközök villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező,
minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű
kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre
olyan épületen kerül telepítésre, amelyben a támogatási kérelem benyújtását megelőzően volt villamosenergia
felhasználása.

A napelemes rendszerek beszerzésén és telepítésén kívül támogatott:
-

a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése,
az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos
működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó
berendezések beszerzése és felszerelése.

A támogatási kérelmet olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatják be, amelyek rendelkeznek:
-

minimum 3 lezárt üzleti évvel,
amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a
támogatási kérelmek benyújtását megelőző 1 évben minimum 1 fő volt.

Nem támogatottak azonban a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
Minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft lehet az igényelhető vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke
maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet. A napelemes rendszer elszámolható költsége azonban nem
haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket, amely
azt is jelenti, hogy hiába 100%-os a támogatás, a limit miatt, ez ténylegesen kevesebb %-ot jelent, viszont így is
kifejezetten megéri pályázni és beruházni.
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen
időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
A pályázati felhívás itt érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-413-19-napelemes-rendszer-teleptsnek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalkozsoknak-1

Mintaprojekt
Egy pogányi fiatal gazda álmának megvalósulása Szőkén
Szőkén tett látogatást május hónapban Vanyúr Arnold, az MNVH Baranya megyei területi
felelőse, akinek Orovicza Roland mutatta be a gazdaságát és beszélt az elmúlt években
megvalósított projektekről.
Orovicza Roland a mezőgazdasággal 2012-ban kezdett el foglalkozni, először őstermelőként
volt a családi gazdaság tagja, majd 2015 óta egyéni vállalkozó, köszönhetően annak, hogy
nyert a Fiatal gazda pályázaton. A nyerést követően megkapott 90%-os támogatásból
termőföldeket, gépeket, állatokat vásárolt, míg a fennmaradó 10%-ra idén júliusban fog
beadni kifizetési kérelmet. Agrárkereskedelmi menedzseri és aranykalászos gazda
végzettségekkel rendelkezik.
Célja a családi hagyományok tovább örökítése volt, tekintettel arra, hogy édesapja, Orovicza János több, mint 40 éve
foglalkozik állattenyésztéssel és növénytermesztéssel. Vállalkozásának székhelye a Pécsi járáshoz tartozó Szőkén van.
A község földrajzi fekvéséből adódóan elsősorban mezőgazdasági tevékenyég folytatására alkalmas, a szántóföldi és
kevésbé hőigényes kertészeti növények számára megfelelő az éghajlat. A lakosok szerény, de még elfogadható
körülmények között élnek, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításával, állattartással, szőlőműveléssel
foglalkoznak.
A pályázat segítségével induló állattartó telephelyét korszerűsítette, gépesítette; az
állatállománya létszámát újabb szarvasmarhákkal növelte.

Az agrárkormányzat kiemelt célja az állattartás ösztönzése. A fogyasztók egy része egyre
inkább az egészséges életmódhoz szükséges, természetes, minőségi alapanyagokat választja,
így az ágazati prémiumtermékek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak az ágazat
sikerességében, a termelés és fogyasztás mennyiségének növelésében. A fejlesztése
illeszkedik Magyarország Kormányának célkitűzéseihez. Jelenleg 43 szarvasmarha alkotja
állatállománya létszámát.
A telephelyen található 1 db ásott kút, valamint gazdasági épület, istálló, borjúnevelő és lakóépület. A tárgyi eszköz
állományba 1 darab fejőgép, és 4 darab 100 kg-os teherbírású talicska tartozik, valamint megtalálhatóak az istállókban
leggyakrabban használt eszközök is, úgymint lapát, seprű (vessző és cirok), vasvilla, talicska, gereblye, vödör,
lombseprű, trágyaszedő készlet.
A szarvasmarha állomány létszámát 10-20%-al kívánja növelni, melytől azt várja, hogy hozzájáruljon a
versenyképessége növeléséhez, piaci partnerei bővítéséhez, bevételei növeléséhez. A gazdaságot végigjárva örömteli
volt látni, hogy a befektetett önerő és a sok munka segítségével egy tudatos, folyamatosan az innovációra törekvő
fiatalembernek sikerült az álmait megvalósítania.
Ha a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozási szándékát a vanyur.arnold@szpi.hu-ra küldött
válaszlevelében jelezheti.

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse
Tel.: 0630/ 261-1537
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet

