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Emlékeztető 

"Vidékfejlesztési Program 2014- 2020" tájékoztató fórumok 

Hely, időpont: 

Észak Hevesi 33 Vidéldejlesztési Közhasznú Egyesület munkaszervezeti irodája 
(Pétervására, Keglevich út 26.) 

2015. szeptember 22. (kedd) 15.00 óra 

Balaton község (Balaton község Polgármesteri Hivatal, 334 7 Balaton, Köztársaság tér 5.) 

2015. szeptember 23. (szerda) 15.00 óra 

Témák: 

Összefoglaló az elfogadott Vidékfejlesztési Programról a 2014 - 2020 időszalu·a 
vonatkozóan, kiemelten a Helyi Akciócsoportoknál kiírásra kerülő támogatási 
lehetőségekről. 

A Vidékfejlesztési Program keretein belül, 4,145 milliárd euro fejlesztési fonás áll 
rendelkezésre Magyarország számára a Közös Agrár Politikai Alapból. 6 Prioritás mentén 
lettek meghatározva az irányvonalak: 

l. Tudásátadás és innováció 

Fő hangsúly az innováción, az innovatív technológiák alkalmazásán van. Ezen kivül 
fontos szerepet kapnak a képzési, szaktanácsadási, felkészítő programok. Lehetőség 

lesz tanulmányutak, gyakomoki prograrnek megvalósítására. 

2. Versenyképesség és életképesség fokozása - 3. Élelmiszerlánc szervezése, 
kockázatelemzés 

Mind a növénytermesztésben, kertészetben, mind az állattenyésztésben a másodiagos 
feldolgozást elősegítő technológiák támogatása a cél. A vízgazdálkodás fejlesztése, 
éghajlati és időjárási kockázat csökkentése. A borászat, mint dinamikusarr fejlődő 
ágazat támogatása. Az Agrár Kömyezetgazdálkodás, Ökológiai gazdálkodás 
előmozdítása, termelői csoportok létrehozása. 
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4. Ökoszisztémák állapotának helyreállítása- 5. Erőforráshatékonyság 

Nagy hangsúlyt kapnak az erdősítések, Magyarország erdőborítottságának növelése. 
Fontos az erdőkár megelőzés és az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének 
növelése. A mezőgazdasághoz hasonlóan, itt is lehetőség lesz innovatív erdészeti 
technológiák bevezetésére, a másodiagos termékfeldolgozás és értékesítés 
támogatására. Az NA TURA 2000-es erdők és telületek védelme, az erdészeti 
genetikai erőfonás megőrzése elengedhetetlen. 

5. Társadalmi befogadás előmozdítása, a vidéki térségek gazdaságfejlesztése 

Előtérbe kerül a mg -i kisüzemek fejlesztése. Lehetőség lesz mg-i termelők, nem 
mezőgazdasági tevékenységének beindítására, a több lábon való állás érdekében. A kis 
gazdasági szereplők együttmüködése a fennmaradásuk szempontjából nagyon fontos. 

Lehetőség lesz a kismé1tékü infrastruktúra, valamint az alapvető szolgáltatások 
fejlesztése vidék térségekben. A LEADER továbbra is él. 

Két tematikus alprogram kerül bevezetésre: a Fiatal Gazda és a REL (Rövid 
Ellátási Lánc), a helyi termékek étiékesítésének elősegítésére. 

Lehetőség lesz az önkormányzatok, egyházak és a nonprofit szervezetek számára a 
LEADER-en kívül még két tetületen érvényesülni. Kismértékü infrastruktúra 

fejlesztés és alapvető szolgáltatások fejlesztése különböző támogatási intenzitásokkaL 
A Bélapátfalvai Kistérség a kedvezményezett kategóriába tattozik (85%-os intenzitás), 
a Pétervásárai Kistérség komplex programmal fejlesztendő (95%-os intenzitás) a 
290/2014. (XI.26. Konn. rendelet alapján. 

Pályáztatás menete, újdonságok a pályáztatásban. 

A régebbi jogcím rendeletek helyett, pályázati felhívások lesznek. Az eddigiek szerint, csak és 
kizárólag elektronikus úton adhatóak be a kérelmek, két felületen: ügyfélkapu (MVH), 
www.palyazat.gov.hu. A támogató határozatot fáiváltja a támogatói okirat vagy támogatási 
szerződés. Előleg igénylés esetén pár kivétellel biztosítéknyújtás kötelező. A pályázati 
kiírásokat, az Irányító hatóság teszi közzé. A kérelmek feldolgozását és ellenőrzését, valamint 
a kifizetéseket az MVH végzi. Marad az utófmanszírozás marad, előleg továbbra is 

www.mvfi.gov. fiu Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
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igényelhető a korábbi 30% helyett most már a támogatási összeg 50 %-ig. Egyszerűsített 
átalány ala pú elszámolás kerül bevezetésre. Lehetőség lesz kamat elszámolására l O % erejéig. 
A mezőgazdasági tetmelőknek teljesíteni kell az 50 % feletti árbevételt mezőgazdasági 
tevékenységből, és 6000 STÉ - t meghaladó (Standard Termelési Étiék) üzernméretel. 

Pályázati módok: 

l. Kiemeit eljárás (önkormányzat, állami szet"Vek, nincs versenyeztetés, közfeladat ellátásra) 

2. Notmái pályáztatás (versenyeztetés, pontozási rendszer) 

3. Egyszerűsített pályáztatás (KKV tekintetében, projekt összköltség 300millió Ft alatti, ezek 
a vidékfejlesztési projektek is, objektív elbírálási szempontok, értékelésnél fő szempont 
árbevétel, foglalkoztatottság, üzleti tet'V) 

4. területi kiválasztási rendszer (Területfejlesztési pályázatok) 

5. Közösségvezérelt helyi fejlesztések (HACS, helyi projektek) 

6. Visszatérítendő támogatások (az eddigi 200 millió Ft határ ~700 millió Ft- ra emelkedik, 
vállalkozói szférához kapcsolódik elsősorban) 

Helyi Akciócsoportok feladata a 2014-2020 időszakban. 

A helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve a 
projektirányítási képességeik fej lesztését is. A pályázatok kiválasztása során összhang 
biztosítása a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiával, a hátrányos megkülönböztetéstől 
mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok kidolgozása a pályázatok 
kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget, a holtteher vagy helyettesítő 
hatást, a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50%-át állami vagy önk01mányzati 
költségvetési gazdálkodó szet"Vnek nem minősülő partnerek adják. A pályázatok kiválasztása 
során a kiválasztási kritériumok összeállítása és súlyozása által összhang biztosítása a 
közösségvezérelt fejlesztési stratégiával, valamint a támogatás szükségességének (a pályázó 
ennek hiányában nem lenne képes megvalósítani a projektet) mérlegelése, pályázati 
felhivások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, 
beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását és súlyozását - megfelelő időtartam 

biztosításával. Támogatási kérelmek befogadása és étiékelése, pályázatok kiválasztása és a 
támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a KÜ-hez 
a támogathatóság végső ellenőrzése céljából, a közösségvezérelt HFS és a támogatott 
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müveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott stratégiához kapcsolódó egyedi 
értékelési tevékenységek - fuggetlen szereplő általi - végrehajtása. 

Zárszóként szó esett az eddig beérkezett Projekt javaslatok feldolgozásának tapasztalatairól. 
Az fejlesztési elképzelések sok esetben hasonlóak a 2007-2013-as Programozási időszakban 
megvalósult projektekhez. 

Természetes személyeknél: meglévő szálláshely tovább fejlesztése, szolgáltatások 
bevezetése, wellness fejlesztések. Új szálláshelyek kialakitása. Induló vállalkozás. 

Vállalkozások: eszköz és gépbeszerzés, új tevékenységek elindítása meglévőek mellett, új 
innovatív tevékenységek bevezetése. 

Önkormányzat: meglévő, településképet meghatározó épület felújítása, korszerüsítése, 
bövítése, rendezvények, közösségi színterek kialakítása, kiadványok, park és játszótér 
fejlesztések, szabadidős parkok kialakítása, térfigyelő rendszer kiépítés, korszerüsítés. 

Nonprofitok: rendezvények, eszközbeszerzés, kiadványok, épületük külső l belső felújítása, 
együttmüködések. 

Egyházak: templom külső l belső felújítás, padfiítés, eszközbeszerzés, rendezvények. 

Pétervására, 2015. szeptember 24. 
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Tóth Ádám 
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