LEADER - a sikeres vidék útja

Leader- Projektötletek
Az Irányító Hatóság elindította a LEADER Helyi Akciócsoportok által elvégzendő HVS (Helyi Vidékfejlesztési Stratégia)
felülvizsgálatot. Ennek lényege, hogy a LEADER pályázatok kiírása előtt (2013. június 3.) egy részletesen összeállított,
konkrét célokkal és intézkedésekkel megfogalmazott terv készüljön el. A felülvizsgálathoz elengedhetetlenül szükségünk
van a térségben felmerülő pályázati igényekre, fejlesztési ötletekre. Hiszen ezek alapján kerülnek meghirdetésre a helyi
igényekhez alakított pályázati kiírások.
Ezért szeretnénk kérni Önöket, hogy a csatolt projektgyűjtő adatlapot szíveskedjenek kitölteni és 2013. április 3-ig
eljuttatni munkaszervezetünk részére (postán, személyesen, e-mailben is akár).
Tájékoztatjuk egyben Önöket, hogy jelen projektgyűjtő adatlap nem egyezik meg a pályázathoz szükséges adatlappal,
csupán az igények felmérésre szolgál.
Kelt: Gyula, 2013. március 22.
A Falumegújítás, -fejlesztés és Vidéki örökség megőrzése intézkedések keretében nyitva álló támogatási
kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról

A Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület tájékoztatja a tisztelt
ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető
támogatásokó részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet, valamint az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem
benyújtási időszakot az Irányító Hatóság 2012. november 15-ről 2012. november 30-ig
meghosszabbítja. A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás legkésőbb a
2012. november 12-től kezdődő héten olvasható a Magyar Közlönyben.
Kelt: 2012. november 9.
Megjelentek az MVH közlemények a falumegújítás, illetve vidéki örökség kiírásban
A falumegújításra és -fejlesztésre, illetve vidéki örökség megőrzésére a LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokra a kérelmeket
postai úton 2012. október 15. és november 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett
formanyomtatványon.
A Vidéki örökség megőrzésére irányuló támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos
részletes szabályokat a 103/2012. (X.1.) Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet tartalmazza. A
vonatkozó MVH közlemény a 155/2012. (X.5.) számú MVH közleményben találhatóak.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1552012
A Falumegújítási és -fejlesztési támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes
szabályokat a 10/2012. (X.1.) Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet tartalmazza, a

formanyomtatványok
a
156/2012.
(X.5.)
MVH
közleményben
találhatóak.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1562012
Gyula külterületről, Elekről, Kétegyházáról, Lőkösháza településekről a pályázatokat a
Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztésésért Közhasznú Egyesülethez kell benyújtani.
(5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.)
A munkatársak minden kérdésükre szívesen rendelkezésre állnak a 06/66-258-035-ös
telefonszámon!
Kelt: 2012. október 15.
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉG
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet. A támogatásra 2012. július 1-től 2012. július 31-ig lehet
pályázni.
Jó hír, hogy az idén újra a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) dönthetnek a vidéki turizmus
ösztönzésére szánt európai uniós keret elosztásáról. A Vidékfejlesztési Minisztérium így erősíti meg, hogy
a forrás biztosan azokhoz a pályázókhoz kerüljön, akik a legtöbbet tehetik a helyi gazdaság fellendítéséért.
5.000 fő alattit településeken, és egyes városok külterületére adható be kérelem, a települések listáját a
rendelet melléklete tartalmazza (5 és 6 melléklet). A maximális támogatás 30 millió Ft. A pályázaton
vállalkozások, természetes személyek, civil szervezetek és önkormányzatok egyaránt indulhatnak. A
támogatás mértéke a hátrányos helyzetű településeken az összes elszámolható kiadás 65%-a, nem
hátrányos helyzetű településeken 60%-a, de civil szervezetek közhasznú tevékenységeihez
kapcsolódóan akár 100% is lehet.
A kérelmeket postai úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és az MVH
honlapján a hamarosan közzétett formanyomtatványon a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS
munkaszervezeti irodájához kell benyújtani. (Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.)
Felhíjuk az érdeklődők figyelmét, hogy amennyiben a kérelem mellékleteként csatolandó dokumentumok a
benyújátsi időszakon belül nem kerülnek benyújtásra, vagy hiányosak, hiánypótlásra nincs lehetőség!
Kelt: 2012. június 19.

MEGJELENT A MIKROVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ VM
RENDELET ÉS MVH KÖZLEMÉNY
Megjelent a Vidékfejlszetési Minisztérium 47/2012. (V.11.) VM rendelete a
mikrovállalkozások támogatásának feltételeiről. Az 5.000 fő alatti lakosságszámú és a
legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű településeken (Kétegyháza, Lőkösháza) működő vagy
induló vállalkozások kérhetnek támogatást.A Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért

Közhasznú Egyesület működési területén 20 millió forint az igényelhető összeg felső határa
annak érdekében, hogy minél több pályázó juthason forráshoz. A hozzájárulás mértéke
hátrányos helyzetű területen 65%, egyéb területen 60%.
A támogatási kérelmeket 2012. június 1 és 2012. június 30. között lehet beadni.
A jogszabály teljes szövege elolvasható a Magyar Közlöny 57. számában.
A rendelettel kapcsolatos MVH közlemény, amely a kérelem elkészítéséhez szükséges
pályázati adatlapokat és kitöltési útmutatükat tartalmazza a 71/2012. (V.21.) MVH
közleményben jelent meg. A közlemény innen érhető el:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk712012
Kelt: 2012. május 23.
JÚNIUSBAN PÁLYÁZHATNAK A MIKROVÁLLALKOZÁSOK
Az idén újra a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) dönthetik el, mely mikrovállalkozások kaphatnak támogatást az
ÚMVP európai uniós keretéből. A Vidékfejlesztési Minisztérium így erősíti meg, hogy a forrás biztosan azokhoz a
pályázókhoz kerüljön, akik a legtöbbet tehetik a helyi gazdaság fellendítéséért. Pályázni 2012. június 1-30. között lehet.
A mikrovállalkozásoknak kiírt pályázaton az 5000 fő alatti lakosságszámú és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű
településeken (ez a gyulai kistérségben Kétegyháza és Lőkösháza település) működő vagy induló cégek kérhetnek
támogatást. A vállalkozások legalább 1 millió, legfeljebb 20 millió forintot igényelhetnek, A hozzájárulás mértéke
hátrányos helyzetű településeken 65%, egyébként 60%.
További kérdés esetén, forduljon hozzánk bizalommal!
A Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület levelezési címe (5920 Csorvás, Rákóczi u.
17.) és telefonos elérhetősége: 06-66/258-035
Kelt: 2012. május 14.

TÁJÉKOZTATÓ A LEADER NYERTES PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA
A támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósítása előtt javasoljuk a 76/2011. (VII.29.)
VM rendelet (jogcímrendelet), valamint a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (végrehajtási
rendelet) alapos tanulmányozását!
A pályázatokkal kapcsolatos aktualitások megtalálhatóak a www.hajduvolgy-korosmente.hu,
a www.mvh.gov.hu illetve a www.umvp.eu honlapokon!
A teljesség igénye nélkül a legfontosabb általános információk:
Az adott jogcím vonatkozásában a pályázatnak helyt adó, vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozzattal
rendelkező ügyfelek 2012. február 1. és május 31. között nyújthatják be a kifizetési kérelmet.
A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § szerinti időszakokban elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított
elektronikus űrlapon, ügyfélkapunk vagy postai úton keresztül az MVH regionáliskirendeltségéhez kell benyújtani.
Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át
teljesíteni.
Az ügyfél kötelezett az előírt arculati elemek használatára az Arculati kézikönyv alapján (www.umvp.eu)
A Közösségi és Vállalkozási alapú jogcímre benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában: a támogatásban
részesülő ügyfél a helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül
köteles kifizetési kérelmet benyújtani.
Rendezvény, Képzés, Térségen belüli együttműködés és Tanulmányok jogcímre benyújtott kifizetési kérelmek
vonatkozásában az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónap elteltét követően megnyíló, első
kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak alatt köteles kifizetési kérelmet benyújtani.

Kelt: 2012. április 20.
TÁJÉKOZTATÓ A HAJDÚVÖLGY-KÖRÖSMENTE HACS PÁLYÁZATAIRÓL
A Hajdúvölgy-Körösmente HACS-hoz a kiírt 10 célterületből 9 célterületre 83 pályázat
érkezett be.
Versenyképességet javító képzés vállalkozók részére: 3 db
Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén lévő gasztronómiai és kulturális rendezvények: 22 db
Helyi termékek értékesítésének elősegítése: 3 db
Környzettudatosság erősítése: 4 db
Helyi szereplők marketing tevékenységének támogatása: 4 db
Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén lévő sport szolgáltatások fejlesztése: 23 db
Települési, kulturális gyűjtemények fejlesztése: 9 db
Többcélú helyi rendezvények: 8 db
A térség turisztikai vonzerejének növeléséhez kapcsolódó eszközbeszerzés: 7 db
Roma fiatalok képzése: 0 db

Az ügyintézés elkezdődött, a hiánypótló levelet hamarosan mindenki meg fogja kapni.
A 83 db pályázatból 21 db összeférhetetlen, melyeket a Csongrád Megyei MVH ügyintézi.
A hiánypótlást, a helyszíni szemléket és a pályázatok lezárását március8-ig be kell fejezni az
ügyintézőknek.
Az eredmények várhatóan 2012. április 20-25 körül lesznek kipostázva.
Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy az ÚMVP III. tengelyes pályázatok 4 jogcímében
az idei évre az alábbi összegek állnak rendelkezésre:
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: 35.705.774 Ft
Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 81.749.275 Ft
Falumegújítás és -fejlesztés: 93.099.322 Ft
Vidéki örökség megőrzése, korszerűsítése: 91.954.251 Ft.

Kelt: 2012. január 20.
MEGNYÍLT AZ ÚMVP TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE
PÁLYÁZAT
A Hajdúvölgy-Körösmente HACS tájékoztatja a pályázni szándékozókat, hogy 2011. július
1. és augusztus 1. között elérhető a vidéki életminőség javítása, vidéki munkahelyek
létrehozását és megtartását célzó program, melynek keretében megnyílik a forrás a turisztikai
tevékenységek ösztönzésére.
A 44/2011. (V.26.) VM rendelet az alábbi linken érhető el:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100044.vm
A rendelet szerint a támogatás mértéke a teljes elszámolható nettó kiadás 60-65%-a. Az
elnyerhető támogatás maximuma 35.000.000 Ft.
A program keretében négy célterületre lehet pályázni:
falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez,
korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület)
Balaton parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb
szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (2. céleterület)
a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek
és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület)

szálláshelyhez nem kötődő agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
vadászturizmushoz, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra
és eszközrendszer fejlesztésére (4. célterület)

A támogatási kérelmeket 2011. július 1. és 2011. augusztus 1, között lehet benyújtani a
területileg illetékes regionális MVH kirendeltséghez. A pályázati adatlapokat a 94/2011.
(VI.21.) MVH közlemény tartalmazza, mely az alábbi linken tölthető le:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk942011
További kérdés esetén, forduljon hozzánk bizalommal!
A Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület levelezési címe
(5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) és telefonos elérhetősége: 06-66/258-035. A
munkaszervezet címe: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37.
Kelt: 2011. június 30.
MEGNYÍLT AZ ÚMVP MIKROVÁLLALKOZÁSOK PÁLYÁZAT
A Hajdúvölgy-Körösmente HACS tájékoztatja a pályázni szándékozókat, hogy megjelent a 33/2011. (IV.28.) VM
rendelet, mely a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételéről szól. A
jogszabály az alábbi linken érhető el:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100033.vm
A rendelet szerint 60-65%-os támogatást lehet igénybe venni mikrovállakozások fejlesztésére. A támogatást akár
induló vállalkozások is igényelhetik. A támogatást a rendelet mellékletében szereplő, 5.000 fő alatti, körzetközpontnak
nem minősülő településeken lehet igényelni. Az elnyerhető támogatás minimum 1.000.000 forint, maximum
35.000.000 forint.
A támogatás célja a vidék térségekben alapított új, illetve működő mikrovállalkozás beruházásainak és műszakitechnológiai fejlesztéseinek támogatása, annak érdekében, hogy a vállalkozás aktivitás, a versenyképesség, az
innovációs képesség fejlődjön. A program fontos elem a régi munkahelyek megtartása, újak létrehozása és a gazdasági
szerkezet átalakításának elősegítése.
Támogatható tevékenységek:
gép és technológia beszerzése,
minőség-és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése,
projektek előkészítését segítő tanácsadói szolgáltatások igénybevétele,
építés, épületgépészeti-kialakítás, -felújítás és korszerűsítés, és ingatlanhoz kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztés
A támogatási kérelmeket 2011. június 15 és 2011. július 15 között lehet benyújtani a területileg illetékes
regionális MVH kirendeltséghez. A pályázati adatlapokat a 87/2011. (VI.3.) MVH közlemény tartalmazza, mely az
alábbi linken tölthető le:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk872011
További kérdés esetén, forduljon hozzánk bizalommal!
A Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület levelezési címe (5920 Csorvás, Rákóczi u.
17.) és telefonos elérhetősége: 06-66/258-035
Kelt: 2011. június 20.
Május 26-án döntött az Akciócsoport a stratégia elfogadásáról
Utolsó állomásához érkezett a Hajdúvölgy-Körösmente HACS Helyi Vidéfejlesztési Stratégiájának (HVS) 2011. évi
felülvizsgálata, valamint a célterületeinek elfogadása.

A kijelölt fő célkitűzések, a megfogalmazott intézkedések és a beérkezett projekötletek
alapján a megválasztott tervezői csoport összeállította a csoport fejlesztési tervét és az annak
keretében ez év őszén megnyíló LEADER célterületeket. E célterületeket az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága (IH) és a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kisebb módosításokkal jóváhagyta.
A felülvizsgált dokumentum és a LEADER célterületek elfogadásáról az Akciócsoport tagságának részvételével
megtartásra került Közgyűlés döntött, amelyre 2011. május 26-án (csütörtök) du. 15 órától került sor. A Közgyűlés a
HVS-ünket és a Célterületeinket egyértelműen támogatták és elfogadták.
A HVS-sel és a Célterületeinkkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást az irodánkban (5920 Csorvás, Rákóczi u. 37 illetve
a 06-66/258-035-ös telefonszámon kérhetnek.
Kelt: 2011. június 8.

Megjelent a mikrovállalkozások támogatása pályázati kiírás
A Hajdúvölgy-Körösmente HACS tájékoztatja a pályázni szándékozókat, hogy a Magyar Közlöny 45. számában
megjelent a 33/2011-es VM rendelet, mely 2011-től szabályozza a mikrovállalkozások támogatását.
A rendelet szerint 60-65%-os támogatást lehet igénybe venni mikrovállakozások fejlesztésére. A támogatást akár
induló vállalkozások is igényelhetik. A támogatást a rendelet mellékletében szereplő, 5.000 fő alatti, körzetközpontnak
nem minősülő településeken lehet igényelni.
A támogatási kérelmeket 2011. június 15 és 2011. július 15 között lehet benyújtani a területileg illetékes
regionális MVH kirendeltséghez.
A Magyar Közlöny 46. számában megjelent továbbá a 35/2011-es VM rendelet, mely a falufejlesztési jogcím, valamint
a vidéki örökség jogcím benyújtási határidejét november 1-re tolja ki.
Kelt: 2011. június 8.

109/2010. (VI.30.) MVH közlemény
A LEADER keretében benyújtott pályázatok kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1092010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

108/2010. (VI.30.) MVH közlemény

A mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1082010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

107/2010. (VI.30.) MVH közlemény
Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek
fejlesztéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

106/2010. (VI.30.) MVH közlemény
A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1062010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

105/2010. (VI.30.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető
támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1052010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

104/2010. (VI.30.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1042010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

103/2010. (VI.30.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1032010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

102/2010. (VI.30.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1022010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

101/2010. (VI.30.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott

alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető
támogatások kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1012010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

100/2010. (VI.30.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások
kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1002010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

99/2010. (VI.30.) MVH közlemény
A kertészet korszerűsítéséhez nyújtott támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk992010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

98/2010. (VI.30.) MVH közlemény
A növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk982010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

97/2010. (VI.30.) MVH közlemény
A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk972010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

96/2010. (VI.30.) MVH közlemény
A 2007. évben benyújtott támogatási kérlemek alapján az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk962010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

95/2010. (VI.29.) MVH közlemény
Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952010
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

Változik a 113/2009. (VIII.29.) FVM rendelet
Szeptember 1-jétől indul "A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásához 2009." című pályázat kifizetése.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2290&articleID=16113&ctag=articlelist&iid=1

Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

A Vidékfejlesztési Államtitkárság közleménye a "Vidéki rendezvények és falunapok 2010." pályázatról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2290&articleID=16104&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

4/2010. (VII.5.) VM rendelet
A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet és az
élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=16134&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

1/2010. (VI.30.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe
vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII.30.) FVM rendelet módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=16117&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

44/2010. (VI.30.) ÚMVP IH közleménye

A kedvezőtlen adottságú területekben érintett blokkok 2010. évi listájának módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=16103&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

43/2010. (VI.30.) ÚMVP IH közleménye
Az ÚjVP Irányító Hatóságának 45/2009. (VI.26.) közleményének módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=16100&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

42/2010. (VI.29.) ÚMVP IH közleménye
Az ÚMVP "5.3.3.4. Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás" című intézkedés végrehajtásának
felfüggesztéséről.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=16099&ctag=articlelist&iid=1
Kelt :Gyula, 2010. július 5.
Dankó Előd

94/2010. (VI.23.) MVH közlemény
A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk942010
Kelt: Gyula, 2010. június 25.
Dankó Előd

91/2010. (VI.11). MVH közlemény
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 91/2010. (VI.11.) közleménye a 27/2010. (III.26.) FVM rendelettel
módosított 26/2009. (III.17.) FVM rendelet alapján az Európai Halászati Alapból (EHA) 1198/2006/EK Tanácsi
rendeletben meghatározott 2. támogatási tengely szerint - nyújtandó támogatás igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk912010
Kelt: Gyula, 2010. június 25.
Dankó Előd

41/2010. (VI.18.) ÚMVP IH közlemény
A 35/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján a kifizetési kérelem benyújtása során elszámolható gépekről, berendezésekről.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=16033&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. június 25.
Dankó Előd

40/2010. (VI.9.) ÚMVP IH közlemény
A 26/2008. (III.7.) FVM rendelet alapján a kifizetési kérelem benyújtása során elszámolható gépekről, berendezésekről.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=16000&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. június 25.
Dankó Előd

Aktuális pályázatok
Mezőgazdasági területek erdősítése - 2010. május 1. - 2010. június 30.
http://www.umvp.eu/?q=tamogatas/mezogazdasagi-teruletek-erdositese-tamogatasi-kerelem-junius-30-ig
Erdészeti célra használt géppark fejlesztése - 2010. június 1. - 2010. június 30.
http://www.umvp.eu/?q=tamogatas/erdeszeti-celra-hasznalt-geppark-fejlesztese-junius-1-30-kozott
Nem termelő mezőgazdasági beruházások - 2010. június 1. - 2010. július 26.
http://www.umvp.eu/?q=tamogatas/nem-termelo-mezogazdasagi-beruhazasok-juniusban
Kelt: Gyula, 2010. június 7.
Dankó Előd

ÚMVP Tanulmány
A Szent István Egyetem Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet munkája során elkészült és publikálásra
került az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tanulmány, mely a program eddigi végrehajtását méri.
Az alábbi linken a tanulmányból a fiatal gazdák induló támogatására vonatkozó rész került bemutatásra:
http://www.emva.hu/index.php?id=hirek&art_id=475
Kelt: Gyula, 2010. június 7.
Dankó Előd

89/2010. (VI.1.) MVH közlemény
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott nem termelő mezőgazdasági beruházások
támogatása
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk892010
Kelt: Gyula, 2010. június 7.
Dankó Előd

88/2010. (V.31.) MVH közlemény
Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem benyújtásáról egyes Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP), Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP) és Halászati Operatív Program (HOP)
jogcímek esetében.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk882010
Kelt: Gyula, 2010. június 7.
Dankó Előd

87/2010. (V.31.) MVH közlemény
Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk872010
Kelt: Gyula, 2010. június 7.
Dankó Előd

86/2010. (V.31.) MVH közlemény
Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igénylésről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk862010
Kelt: Gyula, 2010. június 7.
Dankó Előd

37/2010. (V.31.) ÚMVP IH közlemény
A Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók 2010. évi kötelező továbbképzéséről és vizsgájáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=15935&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. június 7.
Dankó Előd

Határidők
A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyésztésének támogatására 2010. május 31-ig
lehet a támogatási kérelemeket benyújtani.
Kertészeti ültetvények korszerűsítésének támogatásaára a támogatási kérelmet 2010. június 3-ig lehet beadni.
2010. évi területazonosítási kérelem benyújtásának határideje 2010. június 9.
Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatási határideje 2010. június 30.
Kelt: Gyula, 2010. május 21.
Dankó Előd

75/2010. (V.14.) MVH Közlemény
A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk752010
Kelt: Gyula, 2010. május 21.
Dankó Előd

31/2010. (V.20.) ÚMVP IH közleménye
A 113/2009. (VIII.29.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatások (fiatal mezőgazdasági termelők indulásához
2009.) minimum ponthatáráról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=15909&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. május 21.
Dankó Előd

30/2010. (V.17.) ÚMVP IH közleménye
A 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatások (mezőgazdasági termékek értéknövelése) minimum
ponthatáráról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=15898&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. május 21.
Dankó Előd

29/2010. (V.14.) ÚMVP IH közleménye
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatással kapcsolatban benyújtandó területazonosítási kérelmek benyújtási

határidejének változásáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=15884&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. május 21.
Dankó Előd

A Gyulai HVI és a Gyulai ÚMPONT közös fogadónapja
A Gyulai Helyi Vidékfejlesztési Iroda (Gyulai HVI) és a Gyulai Új Magyarország Pont (Gyulai ÚMPONT) közös
fogadónapot tart 2010. május 20-án 8 órától 14 óráig a Városház u. 17.-19. szám alatt.
Kelt: Gyula, 2010. május 17.
Dankó Előd

Közös Agrárpolitika társadalmi vitája
Az alábbiakban olvashatóan közzéteszem Pásztohy András úr - a Közös Agrárpolitika (KAP) változását megalapozó
társadalmi vita kapcsán írt levelét.
Tisztelt Cím!
A Közös Agrárpolitika változását megalapozó társadalmi vitát a következő szavakkal nyitotta meg 2010. április 12-én,
Dacian Ciolos, az Európai Unió Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért felelős biztosa:
"A közös agrárpolitika nem csak a szakemberekre tartozik: ehhez a szakpolitikához minden európainak köze van. Meg
kell hallgatni az európai polgárok véleményét, időt kell szánni valamennyi társadalmi szereplő ötleteinek és elvárásainak
begyűjtésére."
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) a társadalmi vitához egy központi információs és vélemény nyílvánítást
lehetővé tévő felülettel járul hozzá, mely a www.mnvh.eu/kapreform oldalon érhető el.
A vitában résztvevők véleményét, melyet a kérdőív kitöltésével, az MNVH honlapján történő szavazással, valamint az
MNVH e-mail címére küldött üzenettel fogalmazhatnak meg, 2010. júnus 3-ig továbbítjuk az EU Bizottsága részére.
Köszönettel,
Pásztohy András
MNVH Főtitkára
2010-05-03., Budapest
Kelt: Gyula, 2010. május 14.
Dankó Előd

70/2010. (V.10.) MVH Közlemény
A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a Mezőgazdasági Üzemek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás
kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk702010
Kelt: Gyula, 2010. május 14.
Dankó Előd

68/2010. (IV.30.) MVH Közlemény
A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk682010
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

67/2010. (IV.30.) MVH Közlemény
A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő
megőrzésére nyújtandó támogatás igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk672010
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

66/2010. (IV.29.) MVH Közlemény
A kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk662010

Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

63/2010. (IV.29.) MVH Közlemény
A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 35/2010. (III.29.)
MVH Közlemény módosításáról.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk632010
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

61/2010. (IV.27.) MVH Közlemény
A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk612010
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

56/2010. (V.6.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet és az EMVA-ból nyújtandó vidéki örökség
megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) FVM rendelet módosításáról.
http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=957&articleID=15851&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

138/2010. (IV.28.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról,
lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV.25.) Korm. rendelet módosításáról.
http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=959&articleID=15818&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

49/2010. (IV.27.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a kertészeti gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III.7.) FVM rendelet módosításáról.
http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=957&articleID=15812&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

38/2010. (IV.15.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=957&articleID=15745&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

35/2010. (IV.9.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű
ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=957&articleID=15721&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

28/2010. (IV.29.) ÚMVP IH közleménye
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
nyújtandó támogatások ismételt igénybevételének jogosultságát megalapozó jogszabályok jegyzékéről a 2010. június
1.-14. támogatási kérelem benyújtási időszakra vonatkozóan.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=15822&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

27/2010. (IV.28.) ÚMVP IH közleménye
A "vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 2010." kiírt pályázati eljárás eredményéről.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=15814&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. május 7.
Dankó Előd

A Gyulai HVI és a Gyulai ÚMPONT közös fogadónapja
A Gyulai Helyi Vidékfejlesztési Iroda (Gyulai HVI) és a Gyulai Új Magyarország Pont (Gyulai ÚMPONT) közös
fogadónapot tart 2010. május 6.-án 8 órától 14 óráig a Városház u. 17.-19. szám alatt.
Kelt: Gyula, 2010. május 3.
Dankó Előd

58/2010. (IV.19.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltatói tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető

támogatások kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk582010
Kelt: Gyula, 2010. április 20.
Dankó Előd

Integrált Közösségi és Szolgálató Terek pályázat eredményei
2010. április 6.-i dátummal döntött az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága (IH) az
IKSZT pályázat eredményeiről, ezáltal összesen 25,4 milliárd forintos uniós támogatás segítségével 573 kistelepülés
lehet gazdagabb az ott élők számára kulcsfontosságú közösségi és szolgáltató térrel.
Az egyes pályázók különféle, a helyi igényeket leginkább kielégítő funkciókat terveztek be az általában felújítandó
épületek falai köz. A forrás lehetővé teszi az épületek rekonstrukcióján, bővítésén túl a szükséges eszközök
beszerzését, valamint három éven keresztül hozzájárulhat a működtetési költségekhez is.
A Gyulai Kistérségben két település szerepelt sikerrel a pályázaton:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Lőkösháza Nagyközség Önkormányzata
Az eredmények megtalálhatóak a www.ikszt.hu weboldalon.
Kelt: Gyula, 2010. április 19.
Dankó Előd

50/2010. (IV.2.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások
kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk502010
Kelt: Gyula, 2010. április 12.
Dankó Előd

46/2010. (III.31.) MVH közlemény

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk462010
Kelt: Gyula, 2010. április 12.
Dankó Előd

45/2010. (III.31.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető
támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk452010
Kelt: Gyula, 2010. április 12.
Dankó Előd

40/2010. (III.31.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk402010
Kelt: Gyula, 2010. április 12.
Dankó Előd

38/2010. (III.31.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/382010_iii31_szamu_mvh_kozleme_2010033
1_1011292
Kelt: Gyula, 2010. április 12.
Dankó Előd

29/2010. (III.17.) MVH közlemény
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában
nyújtandó támogatás igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk292010
Kelt: Gyula, 2010. április 12.
Dankó Előd

34/2010. (IV.9.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási
szabályokról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=15720&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. április 12.
Dankó Előd

31/2010. (III.30.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V.14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=15659&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. április 12.
Dankó Előd

13/2010. (IV.2.) ÚMVP IH közleménye

Az AKG rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=15690&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. április 12.
Dankó Előd

A Gyulai HVI és a Gyulai ÚMPONT közös fogadónapja
A Gyulai Helyi Vidékfejlesztési Iroda (Gyulai HVI) és a Gyulai Új Magyarország Pont (Gyulai ÚMPONT) közös
fogadónapot tart 2010. április 1.-én és 2010. április 29.-én 8 órától 14 óráig a Városház u. 17.-19. szám alatt.
A Gyulai HVI és a Gyulai ÚMPONT közös fogadónapot tart a kistérség településein az alábbi időpontokban:
2010. április 1. 15.00 - 18.00 Elek, Reibel Mihály Művelődési Központ
2010. április 8. 15.00 - 18.00 Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
2010. április 15. 15.00 - 18.00 Lőkösháza, Könyvtár

28/2010. (III.16.) MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott
intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szóló 20/2010. (II.12.) számú
MVH közlemény módosításáról.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk282010
Kelt: Gyula, 2010. március 19.
Dankó Előd

21/2010. (III.16.) FVM rendelet
Egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek
módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=15560&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. március 19.
Dankó Előd

A Gyulai HVI és a Gyulai ÚMPONT közös fogadónapja
A Gyulai Helyi Vidékfejlesztési Iroda (Gyulai HVI) és a Gyulai Új Magyarország Pont (Gyulai ÚMPONT) közös
fogadónapot tart 2010. március 18.-án 8 órától 14 óráig a Városház u. 17.-19. szám alatt.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 10/2010. (III.11.) közleménye
A nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatására benyújtott kérelmek elfogadásáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=15529&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. március 12.
Dankó Előd

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 9/2010. (III.11.) közleménye
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) I. és
II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
139/2008. (X.22.) FVM rendelet szerinti egyesített támogatási és kifizetési kérelmek folyamatban levő benyújtási
időszakának meghosszabbításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=15528&ctag=articlelist&iid=1
Kelt: Gyula, 2010. március 12.
Dankó Előd

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 8/2010. (III.11.) közleménye
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási
rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III.6.) FVM rendeletet módosító 5/2010. (I.28.) FVM rendelet
szerinti 2010. évi webes felületen történő monitoring adatszolgáltatás határidejének meghosszabbításáról.

Az EMVA-ból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló
18/2009. (III.6.) FVM rendeletet módosító 5/2010. (I.28.) FVM rendelet 2. §-ban meghatározottak alapján az ügyfelek
2010. év február 15. és március 16. között kötelezettek a monitoring célú adatszolgáltatást elvégezni.
Az adatszolgáltatás az Ügyfélkapun keresztül történik. Az Ügyfélkapu előre nem várt technikai leállása miatt - mely vis
maior esetnek minősül az adatszolgáltatás szempontjából - a 2010. március 22. 24.00 óráig beérkező
adatszolgáltatásokat elfogadottnak tekintjük.
Kelt: Gyula, 2010. március 12.
Dankó Előd

A Gyulai HVI és a Gyulai ÚMPONT közös fogadónapja
A Gyulai Helyi Vidékfejlesztési Iroda (Gyulai HVI) és a Gyulai Új Magyarország Pont (Gyulai ÚMPONT) közös
fogadónapot tart 2010. március 4.-én 8 órától 14 óráig a Városház u. 17.-19. szám alatt.

16/2010. (II.25.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=15472&ctag=articlelist&iid=1
Gyula, 2010. február 25.
Dankó Előd

15/2010. (II.25.) FVM rendelet
Egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító
miniszteri rendeletek módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=15471&ctag=articlelist&iid=1
Gyula, 2010. február 26.
Dankó Előd

21/2010. (II.12.) számú MVH közlemény
Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk212010
Gyula, 2010. február 15.
Dankó Előd

20/2010. (II.12.) számú MVH közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott
intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk202010
Gyula, 2010. február 15.
Dankó Előd

6/2010. (II.2.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II.
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008.
(X. 22.) FVM rendelet módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=15375&ctag=articlelist&iid=1
Gyula, 2010. február 5.
Dankó Előd

5/2010. (I.28.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a
kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I.
24.) FVM rendelet módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=15350&ctag=articlelist&iid=1
Gyula, 2010. február 1.
Dankó Előd

4/2010. (I.27.) ÚMVP Irányító Hatóságának közleménye
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a 69/2009.
(X.2.) Irányító Hatósági közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás módosításáról.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=15338&ctag=articlelist&iid=1
Gyula, 2010. február 1.
Dankó Előd

Kifizetés igénylésről
4/2010. (I.07.) MVH közlemény - az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk42010
5/2010. (I.07.) MVH közlemény - az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk52010
6/2010. (I.07.) MHV közlemény - az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk62010
7/2010. (I.07.) MVH közlemény - az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség
megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/72010_i_07_mvh_kozlemeny_20100107_100
8061

Gyula, 2010. január 8.
Dankó Előd

Meghosszabbították a Nemzeti Diverzifikációs Program beadási határidejét
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának 98/2009. (XII.14.) közleménye tájékoztatás
a Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP) keretében benyújtható jogcímekre vonatkozó támogatási kérelmek benyújtási
időszakának meghosszabbításáról, valamint a "de minimis" állami támogatási szabályokról.
A NDP keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI.6.) FVM
rendelet módosítása az alábbiak szerint módosul.
Az ügyfeleknek 2009. november 15. és 2010. január 15. között van lehetőségük támogatási kérelem beadására.
Gyula, 2009. december 14.
Dankó Előd

Meghosszabbították az ÚMVP III. tengelyes pályázatokat
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának 97/2009. (XII.11.) közleménye az ÚMVP
III. tengelyében a nem horizontálisan megvalósuló intézkedések (falumegújítás, vidéki örökség megőrzése, turisztikai
tevékenységek ösztönzése) tekintetében a támogatási kérelem benyújtási időszak beadási határidejének
meghosszabbításáról.
A támogatási kérelmeket 2009. november 16. - 2009. december 20. között lehet benyújtani.
Gyula, 2009. december 11.
Dankó Előd

Megjelent az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes kiírása
A Gyulai Helyi Vidékfejlesztési Iroda tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 2009. november 20.-tól az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében az alábbi támogatásokra nyújtható be kérelem.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére - 158/2009. (XI.19.) FVM rendelet - a támogatás célja a vidéki
térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszakitechnológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség
ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint gazdasági szerkezet fejlesztése. A pályázati
adatlapok megtalálhatóak a 178/2009. (XI.24.) MVH közleményben.
Vidéki örökség megőrzésére - 159/2009. (XI.19.) FVM rendelet - a támogatás célja a vidéki térség településein a
kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának
javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések
vonzerejének növelése. A pályázati adatlapokat megtalálhatóak a 181/2009. (XI.24.) MVH közleményben.
Turisztikai tevékenységek ösztönzésére - 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet - a támogatás célja vidéki munkahelyek
létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai
fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása. A pályázati
adatlapokat megtalálhatóak a 179/2009. (XI.24.) MVH közleményben.
Falumegújítás és -fejlesztésre - 161/2009. (XI.19.) FVM rendelet - a támogatás célja a településkép, a vidéki
lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és
fejlesztésének támogatása. A pályázati adatlapokat megtalálhatóak a 180/2009. (XI.24.) MVH közleményben.
Gyula, 2009. november 25.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

Megjelent a Nemzeti Diverzifikációs Program
A Gyulai Helyi Vidékfejlesztési Iroda tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 2009. november 16.-tól a Nemzeti
Diverzifikációs Program (NDP) - 144/2009. (XI.6.) FVM rendelet - keretében az alábbi támogatásokra nyújtható be
kérelem.
Vidéki települések megújítására és fejlesztésére - 145/2009. (XI.6.) FVM rendelet - a támogatás célja a cukorgyárak
bezárásával érintett településeken a lakosság elvándorlásának mérséklése érdekében a településkép, a vidéki
lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, a helyi piacok létrehozásával és fejlesztésével a
mezőgazdasági termelés értékesítési csatornáinak bővítése. A pályázati adatlapok megtalálhatóak a 174/2009. (XI.17.)
MVH közleményben.
Mezőgazdasági termékek értéknövelése - 146/2009. (XI.6.) FVM rendelet - a támogatás célja a cukorgyárak
bezárásával érintett településeken a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával
vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével a mezőgazdasági üzem, illetve a mezőgazdasági termékeket
feldolgozó vállalkozás összteljesítményének és versenyképességének növelése, az élelmiszer-biztonsági és -higiénai
feltételek javítása, a környezetterhelés csökkentése, továbbá az eddig melaszt feldolgozó, ipari célú nyersszeszt
előállító termelők alapanyagváltásának elősegítése. A pályázati adatlapok megtalálhatóak a 171/2009. (XI.16.) MVH
közleményben.
Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - 147/2009. (XI.6.) FVM rendelet - a támogatás célja a cukorgyárak
bezárásával érintett településeken a mezőgazdasági termelés színvonalának javításával vagy új termékek,
környezetkímélő, energiahatékony eljárások, technológiák, bevezetésével a mezőgazdasági üzemek
összteljesítményének növelése és tevékenységi körük bővítése. A pályázati adatlapok megtalálhatóak a 169/2009.
(XI.16.) MVH közleményben.
Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére - 148/2009. (XI.6.) FVM rendelet - a támogatás célja a
cukorgyárak bezárásával érintett településeken a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség
ösztönzése, a munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése az
új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai
fejlesztésének a támogatása által. A pályázati adatlapok megtalálhatóak a 172/2009. (XI.17.) MVH közleményben.
Vidéki örökség védelme - 149/2009. (XI.6.) FVM rendelet - a támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett
településeken a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, a településkép és a környezet állapotának
javítása, az épített, a természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzése, megújítása. A pályázati
adatlapok megtalálhatóak a 175/2009. (XI.17.) MVH közleményben.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése - 150/2009. (XI.6.) FVM rendelet - a támogatás célja a cukorgyárak
bezárásával érintett településeken a vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki
turizmusformákhoz kapcsolódó szálláshely- és szolgáltatásfejlesztéshez köthető beruházásoknak és a beruházások
marketingjének a támogatása. A pályázati adatlapok megtalálhatóak a 173/2009. (XI.17.) MVH közleményben.
Gyula, 2009. november 18.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

Ponthatárok az ÚMVP III. tengelyes pályázatokban
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának (IH) 51/2009. (VII.31.) közleménye a
135/2008. (X..18) és a 138/2008. (X.18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról.
Fejlesztés hátrányos helyzetű területen
(minimum ponthatár)
Falumegújítás és fejlesztés

Fejlesztés egyéb területen (minimum
ponthatár)

100

100

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának (IH) 81/2009. (XI.3.) közleménye a
135/2008. (X..18.), 136/2008. (X.18.), 137/2008. (X.18.) és a 138/2008. (X.18.) FVM rendeletek keretében benyújtott
támogatások minimum ponthatáráról.
Fejlesztés hátrányos helyzetű területen
(minimum ponthatár)

Fejlesztés egyéb területen
(minimum ponthatár)

Mikrovállalkozások létrehozása és
fejlesztése

50

50

Turisztikai tevékenységek
ösztönzése

80

80

Vidéki örökség megőrzése

80

-

Gyula, 2009. november 3.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

Aktuális információk az ÚMVP pályázatokról
A 70/2009. (X.5.) ÚMVP IH közlemény alapján a fiatal mezőgazdasági termelők támogatási kérelmének beadási
határideje 2009. október 31.-re módosult.
A 78/2009. (X.27.) ÚMVP IH közlemény alapján a LEADER tengely támogatási kérelem beadási határideje 2009.
november 16.-ára módosult. Az ÚMVP III. tengelyes támogatási kérelmeket pedig 2009. november 16. és 2009.

december 16. között lehet benyújtani.
Gyula, 2009. október 27.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

Információk a LEADER pályázatokról
122/2009. (IX.17.) FVM rendelet http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14795&ctag=articlelist&iid=1
69/2009. (X.2.) ÚMVP IH Közlemény
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=14872&ctag=articlelist&iid=1
A 69/2009. ÚMVP IH Közlemény mellékletei - A Gyulai Kistérségben pályázni vágyók a Hajdúvölgy-Körösmente
Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületet keressék fel.
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=14831&ctag=articlelist&iid=1
141/2009. (X.5.) MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/MVH_hu/Ko
zlemenyek3/K20091005001-141-2009-mvh
Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület elérhetősége - Cím: 5920. Csorvás, Rákóczi
u. 37. Telefon: 66/258-035 E-mail: kasuba.istvan@csorvas.hu Web: http://www.hajduvolgy-korosmente.hu/
ÚMVP LEADER weboldal http://www.umvp.eu/?q=leader; http://www.umvp.eu/?q=hirek/leader-rendelet-es-palyazatifelhivas-frissitve
Célterületek megnevezése:
kulturális értékek megőrzése
települési gyűjtemények fejlesztése
kulturális szolgáltatások fejlesztése
szabdidős szolgáltatások fejlesztése
helyi média fejlesztése
helyi vállalkozások reklám és marketing tevékenységének fejlesztése
művészeti fesztiválok
környezettudatosság erősítése
többcélú helyi rendezvények
gasztronómiai rendezvények
szakmai tudás fejlesztése, idegenforgalom
szakmai tudás fejlesztése a fiatal roma nők körében
hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának elősegítése
általános tudás fejlesztése
szakmai tudás fejlesztése- Audio-Vizuális Stimuláció technika elsajátítása
információhoz való hozzájutás elősegítése
szakmai együttműködések erősítése
testvér-települési kapcsolatok erősítése
tanulmányok, tervek készítése
Egy pályázatban kizárólag egy jogcím keretében megvalósuló tevékenységre igényelhető támogatás. Egy pályázat egy

jogcímen belül kizárlag egy célterületre irányulhat. A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél egy
célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be. Egy ügyfél a 2007-2013. évi tervezési időszakban jogcímenként
legfeljebb három pályázatot nyújthat be. 2009. október 1. és 2009. október 31. között van lehetőség a pályázat
benyújtására az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, melyet postai úton kell benyújtani az illetékes LEADER
HACS munkaszervezeti irodájába.
Gyula, 2009. október 9.
Összeállított: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Aktuális pályázati lehetőségek az ÚMVP keretein belül
124/2009. (IX.24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi
intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. Támogatási kérelem benyújtása 2009. október 1. és
2009. október 31. között lehetséges. http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14829&ctag=articlelist&iid=1
125/2009. (IX.29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasáig Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak
fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiéről. Támogatási kérelem benyújtása 2009. október 1. és
2009. október 31. között lehetséges. http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14832&ctag=articlelist&iid=1
Gyula, 2009. október 7.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Meghosszabbították a beadási határidőt a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásában
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának (IH) 70/2009. (X.5.) közleménye a fiatal
mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatási konstrukció támogatási kérelem benyújtási
időszakának meghosszabbításáról.
Az ÚMVP IH ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételéről szóló 113/2009.
(VIII.29.) FVM rendelet módosul, amely alapján a támogatási kérelmek benyújtására 2009. szeptember 15. és
2009. október 31. között van lehetőség.
Kapcsolódó cikkek: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=14877&ctag=articlelist&iid=1;
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&ctag=articlelist&iid=1&articleID=14692
Gyula, 2009. október 5.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Megjelent a LEADER rendelet
A 122/209. (IX.17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
(HVS) LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételéről.
A rendelet célja, hogy a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a HVS-ben meghatározott LEADER fejlesztések
megvalósításának elősegítése érdekében meghirdetésre kerülő LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokat
határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) IV. intézkedécsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség
elveinek figyelembevételével.
A jogszabály teljes szövegét megtalálhatják az alábbi linken:
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14795&ctag=articlelist&iid=1
Az akciócsoportok HPME-katalógusait és formanyomtatványait megtalálhatják a http://www.umvp.eu/?q=hirek/leaderrendelet-es-palyazati-felhivas-frissitve linken.
Gyula, 2009. szeptember 22.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) kialakítására és működtetésére igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről.
E rendelet szerinti támogatás célja az IKSZT infrastrukturális kialakításának, valamint működtetésének támogatása,
amelynek eredményeként hozzáférhetővé válnak a vidéki települések élteminőségét javító közösségi, kulturális,
közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb szolgáltatások.
A támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltségéhez, az MVH által a honlapon közzétett
formanyomtatványon.
A jogszabály teljes szövege az alábbi linken található meg:
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14691&ctag=articlelist&iid=1
A támogatási kérelem űrlapjai és a kapcsolódó dokumentumok a következő linken érhetőek el:
http://www.mvh.gov.hu/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/MVH_hu/Ta
mogatasok/EMVA/K20090902002-113-2009-mvh
Gyula, 2009. szeptember 1.

Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Pályázati kiírás: Falumegújítási Díj 2009.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter, közösen meghirdetik a
Magyarországi Falumegújítási Díj 2009. pályázatot, "Új energiák egy közösségért" mottóval. A beadási határidő: 2009.
október 16.
A pályázat célja, hogy felkutassa és díjazza a legjobb magyarországi falumegújítási tevékenységeket, a kiemelkedő,
példamutató intézkedéseket, kezdeményezéseket. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább javítsa a
falumegújítást végző közösségek, nagyközségek eredményeit, jó példával elindítsa ezen úton az ebből még kimaradó
falvakat, mozgalommá szervezve a falumegújítást.
Bővebb információkat a http://www.umvp.eu/?q=hirek/palyazati-kiiras-falumegujitasi-dij-2009 weboldalon találhatnak.
Gyula, 2009. augusztus 24.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Agrár-erdészeti rendszerek támogatás
Tájékoztatjuk a tisztelt mezőgazdasági gazdálkodókat, hogy az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az
Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályozásairól szóló 46/2009. (IV.16.) FVM rendelet értelmében a meghirdetett támogatás
esetében a támogatási kérelmek benyújtásának végső határideje 2009. augusztus 31.
A támogatás lehetőséget nyújt fás legelők létesítésére és hasznosítására, az extenzív állattenyésztés körülményeinek
javítására, tág hálózatú ipari fa előállítását célzó faállomány kialakítására, valamint tájjellegű gyümölcsfa fajták
telepítésére.
Bővebb információt az alábbi linken találhatnak:
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2103&articleID=14641&ctag=articlelist&iid=1
Gyula, 2009. augusztus 14.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 51/2009. (VII.31.) közleménye
A 135/2008. (X.19.) FVM és a 138/2008. (X.19.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum
ponthatáráról.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra- és fejlesztésre igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008.
(X.18.) FVM rendelet alapján 2009. október 19. és 2009. január 12. között benyújtott támogatási kérelmek esetében a
támogatás igénybevételének feltételeként az Irányító Hatóság a 2007. évi XVII. Törvény 14. § (1) bekezdésében
előírtaknak megfelelően az alábbi LEADER Helyi Akciócsoportok területén megvalósuló beruházások vonatkozásában a
minimális pontszámokat az alábbiakban határozza meg:
Falumegújításra és -fejlesztés jogcím vonatkozásában:
Hajdúvölgy - Körösmente
HACS

Fejlesztés hátrányos helyzetű
területen

Fejlesztés egyéb
területen

Minimum pontszám

100

100

Gyula, 2009. augusztus 3.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Harmincezernél is több kérelem az agrárpályázatokra
Két pályázat zárult le a közelmúltban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban: a géptámogatási és az agrárkörnyezetgazdálkodási. Ezekre összesen több mint harmincezer pályázat érkezett be a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
A géptámogatási pályázat 2009. július 15.-én zárult, arra több mint 4800 pályázat érkezet körülbelül 36 milliárd forint
támogatási igénnyel. Ebből az önrésszel együtt hozzávetőleg 115 milliárd forintos fejlesztést lehet végrehajtani. A
támogatások kifizetésének határideje 2009. október 31.-e.
Az agrár-környezetgazdálkodási programra 2009. július 27.-ig lehetett jelentkezni. Végleges adatok még nincsenek, de
az biztos, hogy 25 ezernél is többen pályáztak összesen 1,7 millió hektárnyi területtel. Hektáronként 11 ezer és 250
ezer forint közötti összeget lehet kapni. Ez ötéves kötelezettségvállalást jelent. Ebben a pályázatban országosan 40-44
miiliárdot fizetnek ki évente.
Gyula, 2009. július 28.
Összeállított: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Közlemény az AKG rendelet módosításáról

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának (IH) 46/2009. (VI.29) közleménye a
61/2009. FVM rendelet módosításáról.
A tervezett módosítás elsősorban a támogatási kérelmek pontozásával kapcsolatos pontosítását tartalmazza, mely
módosítások kedvezőbb hatással lesznek a támogatási kérelem elbírálására. Egyidejűleg a támogatási kérelmek
beadási határideje 2009. július 25.-re módosul.
Amennyiben a gazdálkodóknak kérdései merülnek fel, a Regionális Szaktanácsadási Központok szaktanácsadói, a
Falugazdász hálózat, illetve a Magyar Agrárkamara szaktanácsadói, segítséget tudnak nyújtani, forduljanak hozzájuk
bizalommal.
Továbbá kísérjék figyelemmel a www.umvp.eu/akg honlapot, az ott található Gyakran Ismételt Kérdések további
információval szolgálhatnak az agrár-környezetgazdálkodási támogatás igénybevételével kapcsolatban.
Gyula, 2009. július 6.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

Újra igényelhető a mezőgazdasági géptámogatás
A gazdálkodók mintegy másfél év elteltével pályázhatnak ismét az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) gép- és eszközvásárlási támogatására. Az építéssel nem járó géptámogatás igénylésének feltételei
megegyeznek a korábbi konstrukció kiírásaival, azaz 25%-os támogatás igényelhető a növénytermesztésben
használatos eszközök beszerzéséhez, míg 30%-os támogatást kaphatnak mindazok, akik az állattenyésztés
kiszolgálásával összefüggő gépeket, eszközöket vásárolnak. Lehetőség van arra is, hogy a gazdálkodók a 2009.ben megvett gépeik után igényeljék a támogatást. A támogatási forrás összege mintegy 30 milliárd forint, ennek
segítségével hozzávetőlegesen 90-100 milliárd forint összegű beruházás valósulhat meg a támogatási arányból
következtetve. Fontos, hogy ez az utolsó lehetőség a gépek támogatott beszerzésére, ugyanis ebben az uniós
költségvetési ciklusban, 2013.-ig nem hirdetnek újabb lehetőséget az ÚMVP keretein belül. Az igényléseket a
gazdálkodók 2009. június 15. és 2009. július 15. között nyújthatják be. A részletes pályázati kiírást megtalálhatják a
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=833 weboldalon.
Gyula, 2009. június 16.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
Egy hónapon át, 2009. június 1.-30. között ismét igényelhetik a gazdálkodók az agrár-környezetgazdálkodási (AKG)
támogatást. A támogatás célja a környezetkárosítás megakadályozása és a szakszerű gazdálkodási gyakorlat
kialakítása. A induló programot az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozzák. A
támogatási kérelmeket elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz (MVH). Mindebben a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók is segítenek a gazdálkodóknak.
Részeletesebb információkat a http://akg.umvp.eu/index.html weboldalon találhatnak.

Gyula, 2009. június 3.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

HAZAJÁRÓ - A FALUSI TURIZMUS HÉTVÉGÉJE 2009. június 12-14.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
Irányító Hatósága, a Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ)
Hazajáró Hétvége néven szervezi meg a falusi turizmus hétvégéjét, 2009. június 12-14 között.
A Hazajáró Hétvége lényege, hogy a szervezők (LEADER Helyi Akciócsoportok, FATOSZ szervezetek, Tourinform
irodák) összegyűjtik, és a www.hazajaro.hu honlapon komplex ajánlatként kínálják az olyan falusi szálláshelyek, boros-,
bio- és kézműves portákat, pálinkafőzdéket, tájházak és a legváltozatosabb vidéki szolgáltatók ajánlatait, akik vállalják,
hogy ebben a három napban legalább 20%-os engedményt nyújtanak vendégeik részére.
A hagyományteremtő céllal megrendezendő program célja a vidéki Magyarország értékeinek, a több mint háromezer
kisebb település széles kínálatának bemutatása, a vidéki térségek természeti kincseinek, jellegzetes ízeinek, gondos
munkával termelt és feldolgozott termékeinek megismertetése a hazai közönség szélesebb rétegeivel.
Gyula, 2009. május 27.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

MEGHÍVÓ
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
"Agrár-környezetgazdálkodás 2009-2014" címmel szakmai tájékoztató fórumot rendez, amelyre ezúton tisztelettel
meghívjuk.
Időpont: 2009. május 14. (csütörtök) 16 óra. Helyszín: Gyula, Petőfi tér 3. (Polgármesteri Hivatal)
Program:
16.00 - 16.15 Köszöntő - Dr. Törökné Rácz Erzsébet (Békés Megyei Agrárkamara titkára)
16.15 - 16.45 Az AKG szerepe az ÚMVP-ben - Dr. Forgács Barnabás (FVM szakállamtitkára)
16.45 - 17.35 Az AKG bemutatása - Makovényi Anna (FVM osztályvezetője)
17.35 - 18.00 Kérdések-válaszok

Falunapok 2009. pályázat eredményéről
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága (IH) által kiírt "Vidéki rendezvények, falunapok
szervezésére 2009." pályázat eredményeit megtalálhatják a www.umvp.eu weboldalon, illetve a www.fvm.hu
weboldalon.
Gyula, 2009. április 27.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

A "Vidéki rendezvények, falunapok 2009." szervezésére kiírt pályázatok eredményhirdetésének várható idejéről
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága (IH) által kiírt "Vidéki rendezvények, falunapok
szervezésére 2009." című pályázatra az ország településeiről 981 pályázat érkezett. Ennek elbírálása megtörtént. Az
eredménylista közzétételének időpontja várhatóan az április 20.-i héten megtörténik.
A késés oka, hogy az eredeti elképzelésekhez képest hatalmas mértékben megnövelték a keretet, így több mint 500
nyertes falunapi pályázat lesz.
A költségvetési finanszírozással kapcsolatos egyeztetés még zajlik, emiatt vesz igénybe a tervezettnél több időt az
értékelés.
Gyula, 2009. április 6.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

MEGHÍVÓ
Gyula Város Önkormányzata, a Gyulai Helyi Vidékfejlesztési Iroda,
a Kistérségi Koordinációs Hálózat munkatársa
Aktuális munkahelymegtartó pályázatok, munkáltatói kedvezmények,
uniós pályázatok, pályázati könnyítések,
kedvezményes hitelek, hitelgaranciák, kamattámogatások,
vidékfejlesztési és mezőgazdasági pályázatok
témához kapcsolódva KISTÉRSÉGI FÓRUMOT tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önt.
A rendezvény célja, hogy a rendelkezésre álló válságkezelő eszközökről, pályázati kiírásokról tájékoztassuk, hogy a
lehető leghatékonyabban védekezhessen a válság hatása ellen, vagy éppen kihasználja annak lehetőségeit.

Időpont:
2009. március 31. (kedd) 14.00
Helyszín:
Gyulai Civil Szervezetek Háza (Esze Tamás u. 2.)
Program:
Megnyitó (Dr. Perjési Klára - Gyula Város Polgármestere, a térség egyéni országgyűlési képviselője)
Aktuális munkahelymegtartó pályázatok, munkáltatói kedvezmények (Dr. Nagy Ágnes - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ főigazgatója)
A GOP aktuális válságkezelési intézkedései, pályázati rendszerének egyszerűsítése (MAG Zrt előadója)
A DAOP pályázatai vállalkozások részére (Molnár Csaba - kistérségi koordinátor)
Új Magyarország támogatott vállalkozói hitelkonstrukció (Kovács Mátyás - Körös-Völgye Alapítvány ügyvezetőigazgató)
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázati lehetőségek 2009-ben (Dankó Előd - Gyulai HVI irodavezető)
A Gyulai ÚMPONT és HVI irodák tevékenysége, feladatai (Dankó Előd - Gyulai HVI irodavezető)

Vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 2009. pályázatok
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
Irányító Hatósága (IH) pályázatot írt ki 2009. május 15. és 2009. december 31. között megrendezésre kerülő "vidéki
rendezvények és falunapok" szervezésére és támogatására. A pályázatokat 2009. március 10.-ig lehetett beadni. A
Gyulai Kistérségből 5 darab pályázat érkezett be. Pályázatot adott be:
A Kistérség Gazdasági Kultúrális Felemelkedésért Közhasznú Egyesület (Elek)
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Körös-Maros Biofarm (Gyula)
Lőkösháza Község Önkormányzata
Szabadidő Lovas Klub (Elek)
A beadott pályázatokkal kapcsolatos döntésről a bíráló bizottság legkésőbb 2009. március 31.-ig, a Támogató honlapján
és a www.umvp.eu honlapon történő közzététel útján értesíti a pályázókat.
Gyula, 2009. március 16.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

MEGHÍVÓ
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), mint az Új Magyaroszág Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
Irányító Hatósága pályázatot hirdet 2009. május 15. és 2009. december 31. között megrendezendő, "Vidéki
rendezvények és falunapok" szervezésére és támogatására, melyről a pályázók számára szervezett régiós információs
napot tartanak.
Időpont: 2009. február 20. 11 óra. Helyszín: Kiskunfélegyházi Innovációs Központ (Kiskunfélegyháza, Szent János tér
2.)

A rendezvényre szeretettel várjuk.
Dankó Előd (Gyulai HVI)

MEGHÍVÓ
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Gyulai Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) nevében tisztelettel meghívom Önt az iroda ünnepélyes megnyitójára.
Időpont és helyszín: 2009. január 23. (péntek) 11 óra, Gyula, Városház u 17.19.
Az irodát Dr. Perjési Klára Gyula város polgármestere, a térség egyéni országgyűlési képviselője és Dr. Molnár Mária
Katalin az FVM VKSZI regionális koordinátora nyitja meg.
Az iroda megnyitójára szeretettel várjuk!
Tisztelettel:
Dankó Előd

Új beadási határidő!
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság 1/2009. (I.8.) közleménye a támogatási kérelmek
beadási határidejének módosulásáról.
"Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a falumegújítás- és fejlesztés, vidéki örökség
megőrzése, mikrovállalkozások létrehozás és fejlesztése, valamint a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre
igénybe vehető támogatások igénylése esetében, tekintettel arra, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács döntése
alapján 2009. január 10. (szombat) országos pihenőnap lesz, melyen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a
munka szünetel, a támogatási kérelmek beadási határideje (postai- és elektronikus úton való benyújtás egyaránt) az azt
követő első munkanapra, azaz 2009. január 12. (hétfő) módosul.
Dr. Forgács Barnabás - ÚMVP IH vezető

Információk az ÚMVP pályázatokhoz

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének intézkedései keretében támogatási kérelmeket 2009.
január 10.-ig lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (www.mvh.gov.hu) illetékes kirendeltségeihez
(5600. Békéscsaba, Temető sor 8.), az MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában, vagy elektronikus
úton, ügyfélkapunk keresztül.
Pályázni négy intézkedésre lehet:
mikrovállalkozások fejlesztése,
turisztikai tevékenységek ösztönzése,
falumegújítás- és fejlesztés,
vidéki örökség megőrzése.
A pályázattal kapcsolatban a pályázni szándékozók felkereshetik a Helyi Vidékfejlesztési Irodákat (www.hvi.hu), vagy a
településük szerinti illetékes Helyi Akciócsoportok Munkaszervezetét. Információkat találhatnak még az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program hivatalos honlapján a www.umvp.eu honlapon.
A Hajdúvölgy-Körösmente Helyi Közösség munkaszervezetének elérhetőségei:
Kasuba István (munkaszervezet vezetője)
Árgyelán Erzsébet (Gyulai Kistérség ügyintézője)
László Nikolett (Orosházi Kistérség ügyintézője)
5920. Csorvás, Rákóczi utca 37. Tel: 66/258-035.
Az érintett Helyi Vidékfejlesztési Irodák elérhetőségei:
Dankó Előd (Gyulai Kistérség HVI irodavezető) 5700. Gyula, Városház utca 17-19.
Kocsondi S. Dániel (Orosházi Kistérség HVI irodavezető) 5900. Orosháza, Szabadság tér 3. I/9.
Gál Adrienn (Békéscsabai Kistérség HVI irodavezető) 5600. Békéscsaba, Andrássy út 10.
Bakos Krisztina (Mezőkovácsházi Kistérség HVI irodavezető) 5800. Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
Gyula, 2008. december 15.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Új beadási határidő
A 154/2008 (XI.26.) FVM rendelet 2009. január 10.-ére módosította az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III.
tengelyének négy jogcíméhez kötött benyújátis határidőt. A rendelet a Magyar Közlöny 167. számának a 20408. oldalán
található meg.
Bővebb információkért keresse fel a Gyulai Helyi Vidékfejlesztési Irodát (Gyula, Damjanich u. 6.), vagy látogasson el a
hivatalos honlapokra. www.umvp.eu; www.hvi.hu; www.mvh.gov.hu; www.fvm.hu
Gyula, 2008. november 28.
Összeállította:Dankó Előd (Gyulai HVI)

MEGHÍVÓ
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület nevében tisztelettel meghívom 2008. november
19-én a LEADER közösséghez tartozást jelképező falutáblák ünnepélyes átadására.
A táblákat átadja Dr. Molnár Mária Katalin a Fölművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézet Dél-alföldi regonális koordinátora.
Az ünnepség helye: Hérics Szálló (Csorvás, Batthyány u. 2/a.)
Az ünnepség ideje: 2008. november 19. 16.00
Tisztelettel:
Szilágyi Menyhért (elnök)

MEGHÍVÓ
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Gyulai HVI nevében tisztelettel meghívóm Önt az ÚMVP III. tengelyes aktuális vidékfejlesztési pályázatok és az ÚMFT
keretében kiírásra került gazdaságfejlesztési lehetőségekről tartandó fórumra.
Időpont: 2008. november 14. (péntek) 11.00
Helyszín: Gyulai Civil Ház (Esze Tamás u. 2.)
Napirend:
Megnyitó (Dr. Perjési Klára)
Hajdúvölgy - Körösmente Helyi Közösség (Szilágyi Menyhért)
ÚMVP pályázatok (Kasuba István)
ÚMFT pályázatok gazdasági szereplőknek (Molnár Csaba)
A fórumra szeretettel várjuk, megjelenésére feltétlenül számítunk.
Gyula, 2008. november 11.
Tisztelettel:
Dankó Előd (Gyulai HVI irodavezető)

Elindultak az ÚMVP vidékfejlesztési programjai, benyújthatók az ÚMVP pályázatai
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) vidékfejlesztéshez kapcsolódó programjaira 2008. október 18-tól
nyújthatják be pályázataikat az érdeklődők. Pályázni lehet
mikrovállalkozások fejlesztésére,
turisztikai tevékenységek ösztönzésére,
falumegújításra és -fejlesztésre,
vidéki örökség megőrzésére.
A programok finanszírozására összességében mintegy 150 milliárd forint áll rendelkezésre.
A programok megvalósítása során kiemelt szerepet kap a mikrovállalkozóások fejlesztése, elsősorban a vidéki új
munkahelyek teremtése érdekében. Emellett fejleszteni kívánják a mezőgazdasági tevékenységet kiegészítő helyi
turisztikai vállalkozások megalapítását is. Emellett jut pénz a falumegújításra és -fejlesztésre, valamint a régi korok
vidéki örökségének megőrzésére is.
A pályázatok beadási határideje 2008. november 30.
A Hajdúvölgy - Körösmente Helyi Közösség települései a pályázatok iránt érdeklődhetnek a területileg illetékes Helyi
Vidékfejlesztési Irodánál.
Gyulai Kistérség HVI (Damjanich u. 6 - Dankó Előd irodavezető)
Orosházi Kistérség HVI (Szabadság tér 3. I/9 - Kasuba István irodavezető)
Békéscsabai Kistérség HVI (Andrássy út 10 - Gál Adrienn irodavezető)
Mezőkovácsházi Kistérség HVI (Hősök tere 6 - Bakos Krisztina irodavezető)
Gyula, 2008. október 21.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

LEADER közösség lett a Hajdúvölgy - Körösmente Helyi Közösség
A Magyar Vidék Napján 2008. szeptember 26-án 96 LEADER közösség lett elismerve, köztük a Hajdúvölgy Körösmente Helyi Közösség. Így a térségbe 5.742.079 Euró (1.406.809.355 Ft) elköltésére lesz lehetőség.
Gyula, 2008. október 10.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Szakállamtitkári fórum
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében közvetlenül közel mintegy 200 milliárd Forint fordítható
a vidéki életminőség javítására (mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és fejlesztés, vidéki örökség megőrzése) a 2008. október 15-én induló pályázati lehetőségeknek köszönhetően.
A pályázati lehetőségekről Dr. Forgács Barnabás, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közösségi
ügyekért felelős szakállamtitkára tart előadást 2008. október 8-án (szerda) 17 órától Nagyszénáson a Czabán Samu
Művelődési Házban (Március 15 tér 7.)
A rendezvény házigazdája Fetser János, Orosháza és térsége egyéni országgyűlési képviselője.
A rendezvényre szeretettel várjuk Önt, hogy együtt tehessünk a magyar vidék fejlődéséért!

Nyertes magyarországi LEADER közösségek kihirdetése
A Magyar Vidék Napján (2008. szeptember 26.) Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke
ünnepélyes keretek között köszönti az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyertes LEADER
közösségeket. Az ünnepségen részt vesz még a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium minisztere Gráf
József, a tárca szakállamtitkára Dr. Forgács Barnabás, a magyar és európai parlamenti képviselők, az európai és
hazai társszervek és civil szervezeteke képviselői.
Ekkor derül ki, hogy a Hajdúvölgy - Körösmente Helyi Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája a nyertes
pályázatok között van-e.
Sikeres pályázat esetén a Helyi Közösség LEADER közösségként 5.742.079 Eurót tud majd elkölteni fejlesztésekre.

Hajdúvölgy – Körösmente Helyi Közösség (Euró)
Hajdúvölgy – Körösmente Helyi Közösség (Ft.)

LEADER
működési forrás
1.071.338
262.477.810

LEADER
fejlesztési forrás
5.742.079
1.406.809.355

LEADER
összesen
6.813.417
1.669.287.165

Sikertelen pályázat esetén a Helyi Közösség Helyi Vidékfejlesztési Közösségként fejlesztésekre 4.231.481 Eurót tud
fordítani.

Hajdúvölgy – Körösmente Helyi Közösség (Euró)
Hajdúvölgy – Körösmente Helyi Közösség (Ft.)
Gyula, 2008. szeptember 26.

HVK működési
forrás
746.732
182.949.340

HVK fejlesztési
forrás
4.231.481
1.036.712.845

HVK összesen
4.978.213
1.219.662.185

Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Magyar Vidék Napja
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal
rendezi meg a Magyar Vidék Napját, melynek időpontja 2008. szeptember 26. (péntek) 12.00 óra, helyszíne pedig a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest, Vajdahunyadvár).
Fellépnek: Irígy Hónaljmirígy, Zséda.
Programok: kirakodóvásár, gyerekprogramok, vidéki művészek, egész napos vurstli és forgatag.
Legyen részese a vidék ünnepének, ahol Önnek is bemutatkozhatnak a fejlődésre nyitott, tevékeny közösségek és
megmutathatják örökségüket, amire büszkék. Mindazt, amit a magyar vidék kínál: hagyományt, kultúrát, étkeket, jó
borokat és még ezerféle mást.
Rendezvényünkre szeretettel várjuk Önt és kedves családját is!

Projektötletek a Gyulai Kistérségben
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) tervezési időszaka 2008. július 3-án lezárult. A tervezési időszak befejezéséig
16 településről több mint 300 projektötlet érkezett be a Tervezést Koordináló Csoporthoz (TKCS).
A Gyulai Kistérség települései 70 projektötletet adtak. Ez számszerint lebontva a településekre:
Gyula - 15 db projektötlet
Elek - 21 db projektötlet
Kétegyháza - 26 db projektötlet
Lőkösháza - 8 db projektötlet.
Gyula, 2008. augusztus 21.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Hajdúvölgy - Körösmente (előzetesen elismert) Helyi Közösség

A Gyulai Kistérség mind a négy települése (Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza) a Hajdúvölgy - Körösmente Helyi
Közösséghez csatlakozott.
A helyi közösség vezetője Szilágyi Menyhért Csorvás város polgármestere. A Tervezést Koordináló Csoport (TKCS)
vezetője Kasuba István. A területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) vezetője: Kasuba István. Az érintett
Helyi Vidékfejlesztési Irodák: Gyulai HVI (Dankó Előd), Békéscsabai HVI (Gál Adrienn), Mezőkovácsházai HVI (Bakos
Krisztina).
A helyi közösséghez 16 település 4 kistérségből (Békéscsabai, Gyulai, Mezőkovácsházai, Orosházai) csatlakozott. A
csatlakozott települések listája:
Gyulai Kistérség: Elek, Gyula külterület, Kétegyháza, Lőkösháza.
Orosházai Kistérség: Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza
külterület, Pusztaföldvár, Tótkomlós.
Békéscsabai Kistérség: Csabaszabadi.
Mezőkovácsházai Kistérség: Mezőhegyes.
Ez 4 várost, 2 város külterületét, 3 nagyközséget és 7 községet jelent. A térség lakossága 53.436 fő, a városban lakók
száma 27.266 fő.
A Hajdúvölgy - Körösmente Helyi Közösség a tervezést 2008. március 11-én kezdte meg. Innentől számítva a
tervezésre 120 nap (17. hét) állt rendelkezésre. A tervezés 2008. július 3-án ért véget. A helyi közösség 7 fő prioritást
határozott meg.
Helyi vállalkozások, fejlesztése,
Helyi turizmus ágazat fejlesztése,
Helyi örökség megőrzése és fejlesztése,
Helyi életminőség fejlesztése,
Társadalmi tőke erősítése,
Gazdasági környezet fejlesztése,
Humán erőforrás fejlesztése.
A 7 prioritáshoz 24 intézkedést határoztak meg. Sikeres pályázat esetén a helyi közösség 5.742.079 Euro-hoz juthat,
amely átszámítva kb. 1.435.519.000 Ft-ot jelentene.
Gyula, 2008. augusztus 14.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Általános információk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáról (HVS)
Magyarországon az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. és IV. intézkedéscsoportja szolgálja a
vidéki térség fejlesztését. A fejlesztési elképzelések megvalósítása során alapvető fontossággal bír a LEADER
megközelítés, melyet egyrészt a IV. intézkedéscsoport keretében létrejövő LEADER Helyi Akciócsoportok jelenítenek
meg, másrészt a III. intézkedéscsoport intézkedéseit megvalósító Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK).
A LEADER Program első szakasza a regisztrációs időszak, melynek végéig (2007. október 10-ig) több mint 100 Helyi
Közösség (HK) regisztrált. A helyi közösségek összességében több mint 12.000 tagot foglalnak magukba (amelyek
közül 2930 helyi önkormányzat), valamint az ország egész területét lefedik (3043 település). A tervezési időszakban a
helyi közösségek előzetes elismerését követően 4 hónap (120 nap) áll rendelkezésre a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák

elkészítésére, amelyek alapján kiválasztásra kerülnek a LEADER akciócsoportok, illetve a Helyi Vidékfejlesztési
Közösségek.
Az ÚMVP Irányító Hatóság (IH) döntése értelmében 2008. márciusig 96 helyi közösség lett előzetesen elismerve. Az
előzetesen elismert helyi közösségek elkezdhették a tervezési időszakukat. A tervezési időszak alatt a Helyi
Vidékfejlesztési Irodák (HVI) szorosan együttműködnek a közösségekkel annak érdekében, hogy helytálló és
sikeresen megvalósítható helyi vidékfejlesztési tervek szülessenek.
A tervezés 120 napja alatt a feladatok hétről-hétre le vannak bontva, a nyilvánosság minden szinten biztosítva van és
visszaellenőrizhető a folyamat. A tervezés átláthatóságát egy internet-alapú szoftver biztosítja, amely felépítéséből
kifolyólag egyenlő esélyeket nyújt minden helyi közösség számára a stratégia elkészítéséhez.
Az előzetesen elismert helyi közösségek három hullámban kezdtek el tervezni. Az első 63 helyi közösség 2008. január
21-én kezdte meg a tervezési folyamatot. Őket 2008. március 11-én 26 helyi közösség követte. A fennmaradó 7 helyi
közösség pedig áprilisban kezdhette el a tervezési munkát.
A HVS 120 napja szakaszokra van osztva, amely végén a helyi közösségek áttekintést kapnak és elfogadják a terv
aktuális állapotát. Ez azért szükséges, mert a HVS-nek a helyi problémákra, lehetőségekre kell választ adnia, és úgy kell
ekészülnie, hogy megvalósításával a helyi közösségek által lefedett térség - megőrizve hagyományait, értékeit - a
fejlődés útjára lépjen.
Békés megyében négy előzetesen elismert helyi közösség alakult meg. Ezek névszerint:
Hajdúvölgy - Körösmente Helyi Közösség,
Kertészek Földje Helyi Közösség,
Körös - Sárrét Helyi Közösség,
Körösök Völgye Akciócsoport.

A Gyulai Kistérség mind a négy települése a Hajdúvölgy - Körösmente Helyi Közösséghez csatlakozott.
Gyula, 2008. augusztus 6.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

Általános információk a LEADER-ről
A LEADER az Európai Unió egyik legsikeresebb Közösségi Kezdeményezésének tartják. A
rövidítés a program francia elnevezésének kezdőbetűiből származik: Liaison Entre Actions
pour le Development de ł’Economie Rurale. Magyarul: közösségi kezdeményezés a vidék
gazdasági fejlesztése érdekében.
Sikerességét mutatja az is, hogy a program első szakaszában 1991-1994 között 217 vidéki
térségben, 25 ezer munkahely teremtődött, míg második szakaszában, 1994-1999 között ez a
szám 1000 vidéki térségben 100 ezerre tehető.

A LEADER program alapelvei:
terület-alapú megközelítés,
alulról építkező kezdeményezések,
helyi partnerségre való törekvés,
többszektorú, integrált megközelítés,
az innováció támogatása,
a hálózatépítés fontossága,
decentralizált finanszírozás és menedzsment.

LEADER Magyarországon:
Magyarországon az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. és IV.
intézkedéscsoportja szolgálja – szűkebb értelemben – a vidéki térség fejlesztését.
A fejlesztési elképzelések megvalósítása során alapvető fontossággal bír a LEADER
megközelítés, melyet egyrészt a IV. intézkedéscsoport keretében létrejövő LEADER Helyi
Akciócsoportok jelenítenek meg, másrészt a III. intézkedéscsoport intézkedéseit megvalósító
Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK).
Kísérleti LEADER Program
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2001-ben LEADER+ típusú Kísérleti
Programot indított azzal a céllal, hogy előkészítse a LEADER+ közösségi kezdeményezés
bevezetését és megvalósítását a megfelelő dokumentumok és eljárásrend létrehozásával,
valamint a helyi, regionális és nemzeti szinten nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatok
megszerzésével. A nemzeti vidékfejlesztési támogatási forrásból finanszírozott Kísérleti
Program három tevékenységre koncentrált: felkészítő képzések, korlátozott számú helyi
stratégia megvalósítása és hálózatépítés.
A LEADER típusú Kísérleti Program 14 helyi akciócsoportja 182 településre terjedt ki. Az
akciócsoportok által lefedett terület 3868 km2, a programmal érintett lakosok száma 285 088
fő. A Program keretén belül finanszírozott projektek száma 272, amely 91 településen
valósult meg.
LEADER+
2005. májusában kezdődött a program. Az első pályázati fordulóban 186 db akciócsoport
nyújtott be pályázatot. A pályázó akciócsoportok által lefedett települési kör 2362 települést
(a települések 75%-a) és 3 434 818 főt (a lakosság 34-a) érintette. A 186 akciócsoportból 149

jutott a második pályázati fordulóba. A 2005. novemberében induló második pályázati
fordulót követően 2008. márciusában 70 db LEADER akciócsoport került kiválasztásra a 6,3
Milliárd Ft támogatásnak köszönhetően. A nyertes akciócsoportok területén 960 település
található (a települések 31%-a) és 1 601 733 ember (a lakosság 16%-a) él. A nyertes
akciócsoportok 2006 nyarán kezdték el helyi vidékfejlesztési programjai megvalósítását. Az
akciócsoportokra jellemző az alacsony település- és népességszám, valamint a helyi
önkormányzatok dominanciája.
A LEADER+ Program eredményei:
3609 db beérkezett hazai pályázat,
2701 db támogatott projekt,
17 milliárd Ft támogatási igény,
a LEADER módszertan ismertté és népszerűvé válik.

Gyula, 2008. július 10.
Összeállította: Dankó Előd (Gyulai HVI)

