2019. június 26.
Tisztelt Partnerem!
Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat júniusi, Baranya megyei hírlevelét olvassa. Az MNVH megyei hírlevélének célja,
hogy havi rendszerességgel, új információkkal szolgáljon pályázati lehetőségek, együttműködések, jó gyakorlatok és a
megyénket érintő programok tekintetében. Elsősorban Baranya megye falvaiban és kistelepülésein működő
önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek kívánunk tájékoztatást nyújtani az itt megjelenő
írásokkal.
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél végén található elérhetőségeimen, állok
rendelkezésére.
Üdvözlettel:

Vanyúr Arnold
MNVH Baranya megyei területi felelős

Ez történt az elmúlt hónapban
Országos Vidékfejlesztési Nap és Leader Konferencia
2019. június 3-án és 4-én került megrendezésre az Országos Vidékfejlesztési Nap és Leader Konferencia Lakitelken, a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a LEADER Egyesületek Szövetsége szervezésében. A rendezvény egyik fontos
küldetése a 2020. utáni időszak már ismert fejlesztési céljainak, kérdéseinek önmagunk, és térségünk számára történő
értelmezése annak érdekében, hogy a LEADER fejlesztési programjainkat megfelelő időben, és megfelelő minőségben
tudjuk kialakítani, ami akár az átmeneti időszak finanszírozási problémáinak áthidalásához is.
További cél volt – a közös gondolkodás elindítása mellett - az is, hogy lehetőséget, alkalmat adjunk a találkozásra, a
beszélgetésre, a személyes kapcsolatok építésére a LEADER közösségen belül.
Az első napon a regisztrációt követően a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) nevében Sáringer-Kenyeres Tamás
elnök, a LEADER Egyesületek Szövetségének képviseletében (LESZ) Dr. Finta István elnök köszöntötte a résztvevőket.
Az előadások sorát az az Információs és Technológiai Minisztérium részéről Horváth Viktor nyitotta meg, aki a 2020
utáni időszak tervezési irányairól, lehetőségeiről tartott tájékoztatást. A biomassza alapú gazdaság (bioeconomy)
fejlesztésével kapcsolatos szakpolitikai célok, kezdeményezések és tervek, különös tekintettel a BIOEAST
kezdeményezésre címmel, előadó volt dr. Győrffy Andrea, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről. Majd a
biomassza alapú gazdaság fejlesztésének lehetőségei a helyi fejlesztés szemszögéből tárgyában mutatott be jó példákat,
Gelencsér Géza, Koppányvölgy Natúrpark képviseletében. Az Okosfalu Kezdeményezés és a Smart Village hálózat
munkájáról, Ocskó Edina, szakmai tanácsadó számolt be. Végül, Tervek a foglalkoztatáspolitikában 2020 után címmel,
Ruszkai Zsolt kormányfőtanácsos a tartott előadást Pénzügyminisztérium, részéről.
A nap második felében a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöksége ülésezett, melyen részt vettek a területei felelősök
is. A LEADER Helyi Akciócsoportok pedig tematikus műhelymunkákon vettek részt, melyek 4 téma köré
csoportosultak, úgymint, Okos térség, okos falu (Smart Village); Biomassza alapú gazdaság; Társadalmi, szociális
innováció, vidéki foglalkoztatás; A LEADER fejlesztési elveinek aktualizálása, a LEADER hozzáadott értékek kérdése.
A műhelymunka programját Dr. Nemes Gusztáv (MTA KRTK) állította össze, a beszélgetést a hazai vidékfejlesztés

olyan elismert szakemberei segítették, mint Kovács Dezső, Eperjesi Tamás, Németh Nándor, Szabó Mátyás, Ocskó
Edina.
Trianoni megemlékezéssel kezdődött a második, nap melyen előbb Weidel Walter a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
főtitkára és Dr. Finta István a LEADER Egyesületek Szövetségének elnöke mondtak beszédet, majd ezt követően
közösen ültettek emlékfát.
A megemlékezést követően Weidel Walter vezetésével MNVH területi felelősi megbeszélés zajlott, az MNVH-t érintő,
aktuális ügyeket illetően. Így szóba kerültek, az MNVH által szervezett és támogatott rendezvények, a projektötleti
felhívások, a munkába járás, a kiküldetések, a havi hírlevél és egyéb munkavállalói kérdések.
A LEADER Helyi Akciócsoportok szakmai előadásokon vettek részt, melyeken dr. Mavrák Hedvig főosztályvezető,
Agrár-vidékfejlesztési Jogorvoslati Főosztály, Agrárminisztérium részéről a LEADER kifogáskezelés eljárásrendje és
gyakorlati tudnivalóiról; Juhász Ferenc osztályvezető, Kovács Eszter vidékfejlesztési jogcímfelelős, Magyar
Államkincstár képviseletében a LEADER változás-bejelentés eljárásrendje és gyakorlati tudnivalóiról; míg ZsánKlucsó Klaudia, az Agrárminisztérium LEADER programért felelős osztályvezetője a pályázatok feldolgozásának,
értekelésének aktualitásáról tartottak tájékoztatást, és válaszoltak a feltett kérdésekre.
2012-ben volt az első ilyen jellegű rendezvény, és a résztvevőkkel beszélgetve egyöntetű volt a vélemény, hogy nagyon
hasznos és kiválóan megszervezett volt az Országos Vidékfejlesztési Nap és Leader Konferencia, mely kiválóan
szolgálta a LEADER Helyi Akciócsoportok szakmai felkészítését.

Hatalmas lehetőség előtt áll a magyar akvakultúra ágazat
Elfogadták a miniszterek az uniós halászati támogatások 2020 utáni elosztására vonatkozó szabályokat a Mezőgazdasági
és Halászati Tanács június 18-i ülésén. A magyar érdekeknek megfelelő, az akvakultúra ágazat igényeit szem előtt tartó
megállapodás született, amely garancia lehet az ágazat további fejlődésére - mondta az ülés után a magyar delegációt
vezető Nagy István agrárminiszter, Luxemburgban.
Egyetértés volt a miniszterek között abban, hogy a 2020 utáni időszakban jóval nagyobb figyelmet kell fordítani az
akvakultúra fejlesztésére, beleértve a Magyarország számára kiemelten fontos halastavi gazdálkodást és intenzív
haltermelést. Jól mutatja a szemléletváltást, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap új nevében most először
magyar javaslatra jelenhet majd meg az akvakultúra szó, amely így Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra
Alapra módosult. A halászati termékek iránt folyamatosan növekednek az igények, így a halakat tavakban és intenzív
rendszerekben kell tenyészteni, csak így állítható meg a tengereken a túlhalászat. A fenntartható haltermelő beruházások
ösztönzése pedig óriási lendületet adhat az európai akvakultúra ágazatnak – hangsúlyozta a magyar tárcavezető.
A tárgyalások eredményeképpen sikerült elérni, hogy az új szabályozás figyelembe veszi azokat a javaslatokat, amelyek
a Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) végrehajtását egyszerűsíteni fogják. A jelenlegi kötött és szigorú
szabályokat lényegesen egyszerűbb és rugalmas rendelkezések válthatják fel, amelynek köszönhetően gyorsulhat az
elbírálás és a kifizetés, valamint egyszerűsödhet a kedvezményezettek által elkészítendő éves jelentés. Magyar
szempontból fontos eredmény, hogy sikerült elérnünk a támogatási intenzitás jelenlegi 50-ről 60%-ra történő emelését,
amely hatalmasat lendíthet a beruházások megvalósításán – mondta Nagy István.
A korábbinál rugalmasabban használhatják majd fel a támogatásokat a tagállamok, maximálisan figyelembe véve az
ágazati igényeket. Lehetőség lesz a fiatal halászok és haltenyésztők támogatására, valamint a feldolgozóipar
megerősítésére. A termelői csoportok szintén kaphatnak támogatást, illetve megmaradnak a kutatást és fejlesztést
ösztönző, valamint a halfogyasztást népszerűsítő programok is. Nagy eredmény, hogy lehetőség lesz a tógazdaságok
ökológiai szolgáltatásainak elismerésére a termelőknek fizetendő kompenzációs támogatáson keresztül – tájékoztatott
az agrárminiszter.
A tárgyalások a tanácsi álláspont kialakítása után idén ősszel folytatódnak a társjogalkotó Európai Parlamenttel,
lezárásuk jövő év első hónapjaiban várható.
Meglépte az Auchan: ennek a hírnek örülni fognak a magyar termelők
Megerősítette a magyar termelők piacra jutását segítő együttműködését az Auchan és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara. A megállapodás célja a hazai gazdaságokkal való kapcsolat szorosabbra fűzése, valamint a minőségi magyar
termékek számának növelése az áruház polcain. Az áruházláncnál már februárban tartottak egy beszállítói fórumot.
Rövidebb ellátási lánc létrehozására, azon keresztül pedig közvetlen kapcsolat kialakítására törekszik a hazai termelő
és gyártó cégekkel az Auchan Retail Magyarország. A budaörsi áruházban tartott találkozó során a kamara képviselői
az Auchan beszerzési politikájáról, a helyi termelőkkel való együttműködés jelenlegi állásáról, valamint a cég jövőbeli
terveiről is képet kaptak.
Az Auchan 2008 óta megduplázta a helyi forrásokból származó tételei számát, jelenleg a zöldség-gyümölcs áruk 75, a
baromfi-, sertés- vagy marhahús több mint 90, a friss tejtermékeknek pedig a 100 százaléka érkezik közvetlenül magyar
termelőktől, akik számára a kétoldalú termeltetési szerződések hosszabb időszakra biztos felvevőpiacot garantálnak. Az
áruházlánc a gazdáknak a piaci átlagot meghaladó átvevői árat és megfelelő kapacitás esetén országos beszállítói
szerződést biztosít. Jelenleg országosan 38 termelővel állnak kapcsolatban, akiktől eddig közel kétmilliárd forint
értékben szereztek be helyben termelt vagy gyártott árut. Az Auchan Retail Magyarország 19 hipermarketet, három
szupermarketet, két superstore-t, 18 diszkont üzemanyag-töltőállomást és online áruházat üzemeltet, és közel 7000 főt
foglalkoztat. Második éve működik együtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Idén februárban közös beszállítói
fórumot és workshopot szerveztek több mint 40 termelő részvételével, melyet követően több megállapodást is kötött az
áruházlánc.

Pályázati hírek
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című (VP3-16.4.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontot érinti:
- Módosult a 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című fejezet: a támogatási kérelmek
benyújtására rendelkezésre álló időszak meghosszabbításra került 2019. december 31. napjáig.
A hivatalos közlemény itt érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-spromcijrt-cm-felhvs-?fbclid=IwAR3pCZfuhQCg0ntpN3aYmBxyuVVn3A5r35cowqyW1kPw7W-UrP6moJzNTM0

Mintegy hat milliárd forint támogatást kaphat a méhészeti ágazat a következő három évben
Az Európai Bizottság jóváhagyta a tagállamok 2020-2022 közötti időszakra vonatkozó méhészeti programjait és a
kapcsolódó uniós támogatások mértékét, a magyar méhészeti ágazat erejét mutatja, hogy Magyarország az uniós
keretösszeg 7,8 százalékát, közel 3 milliárd forintot kap, ami a hetedik legmagasabb az unió tagállamai között nyilatkozta Nagy István agrárminiszter az MTI-nek. Hozzátette, hogy a kormány kész az uniós társfinanszírozási
szabályoknak megfelelően a költségvetésből ugyanekkora összeggel támogatni az ágazatot, így a 2020-2022-es években
összesen 5,878 milliárd forint forrás juthat majd az ágazatnak.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az ország számára kulcsfontosságú a méhészet, hiszen mintegy 20 ezer méhész 1,2
millió méhcsaláddal gazdálkodik Magyarországon, és a méztermelésen túl a méhek kiemelt szerepet játszanak a
növénytermesztés biológiai hátterének biztosításában, az ökológiai egyensúly fenntartásában is.kiemelte: a következő
időszakra vonatkozó támogatás a jelenleg futó 2017-2019-es méhészeti éveket lefedő programhoz képest 575 millió
forintos emelkedést jelent.
A tárcavezető az MTI-nek beszámolt arról is, hogy az emelt összegű támogatás lehetőséget biztosíthat az olyan sikeres
intézkedések további támogatására, mint a méz kinyeréséhez és a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzése, a
méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek elleni védekezés, vagy a szaktanácsadói hálózat működtetése.
Jövedelempótló támogatás sertés- és baromfitartóknak: 2 milliárd forintot osztanak szét
A baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatását igényelhetnek.
Alkalmazottanként 200 ezer forintra nyújthatnak be igényt. A kérelmező a csekély összegű támogatási keretéig
nyújtózkodhat.
Foglalkoztatási célú jövedelmpótló támogatást kaphatnak a de minimis keretük terhére a baromfi- vagy sertéstartók az
agrárminisztérium rendelete alapján. A támogatás alapja az igénylő támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak
száma, amelyet az igénylő 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszáma alapján kell meghatározni. A támogatás
összegét az igénylő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű (de minimis)
támogatási keret alapján kell megállapítani. A támogatás mértéke foglalkoztatottanként legfeljebb 200 000 forint,
figyelemmel az igénylő számára rendelkezésre álló csekély összegű támogatási keretre.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két
üzleti év során odaítélt általános csekély összegű támogatás nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
A támogatási célra 2019-ben összesen 2 milliárd forint áll rendelkezésre. Ha a benyújtott kérelmekben foglalt összes
jogos igény meghaladja a keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatás összege a
túllépés mértékével arányosan csökken.

Mintaprojekt
Koronya Kertészet
Kozármisleny tett látogatást június hónapban Vanyúr Arnold, az MNVH Baranya megyei
területi felelőse, akinek Koronya Dalma mutatta be a kertészetét.
Koronya Dalma 2016 januárjában végzett kertészmérnök szakon a Pannon Egyetem Georgikon
karán, Keszthelyen. Az elmúlt évek során Németországban, Hollandiában és Magyarországon
is több kertészetben, növényipari üzemben tett látogatást, hogy gyakorlati tudását, tapasztalatait
is gyarapítsa.
Az évek folyamán szép lassan formálódott benne az elhatározás, hogy pontosan mivel is
szeretne foglalkozni. A mindennapok során számos megoldásra váró problémával, kihívást
jelentő helyzettel találkozunk. A felgyorsult életritmus rengeteg energiát kíván. A sikeres élet
elengedhetetlen feltétele az egészség és a lelki egyensúly megőrzése. Az időhiány azt
eredményezte, hogy egyre jobban eltávolodunk a természettől. Az élhető, esztétikus környezet
meghatározó a sikeres, biztonságos és kiegyensúlyozott élet megteremtéséhez. Tapasztalta,
hogy a növények jelenléte környezetünkben (legyen az akár csak egy apró balkon), nyugalmat
sugároz, gondozása feltöltődést biztosít.
Célja megvalósításához kiváló lehetőséget biztosított a VP2-6.1.1-16 kódszámú, „A fiatal mezőgazdasági termelők
számára nyújtott induló támogatás” című felhívás. Napjainkban Magyarországon alapvetően az Európai Unió Közös
Agrárpolitikája határozza meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel a fiatal gazdák külön támogatásokban részesülnek.
Az Európai Unió más országaihoz hasonlóan Magyarországon is növekszik a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora,
a gazdatársadalom elöregszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti,
míg a 34 év alattiak aránya csupán 6,1 százalék. A gazdálkodói réteg elöregedésén túl jelentős probléma, hogy a
szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fiatalabbak körében az uniós átlagnak csak mintegy fele. Szükséges tehát
a megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók bevonásával a termelői generációváltás
elősegítésének speciális eszközökkel történő, komplex módon történő támogatása.
A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása volt, ezzel
együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő
korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a
mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerőintenzív agrárágazatokban - az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó
fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kezeli.
Mivel az álmai megvalósításához nem rendelkezett elegendő nagyságú területtel, megfelelő infrastruktúrával Dalma,
így 2017-ben pályázatot nyújtott be a Fiatal gazda felhívás keretében, mely pozitív elbírálásban részesült. Az elnyert 40
000 eurós támogatás első részletének lehívását követően Kozármislenyben, a Csikós közben, egymás mellett lévő
területeket vásárolt meg, ott faház vásárlásával, kerítés telepítésével, térburkolat elhelyezésével, támfal rendszer
építésével megteremtette kertészetének alapjait. Első lépésben fűszernövényeket kezdett el termeszteni, szaporítani,
aztán árusítani a pécsi vásárcsarnokban. Ezt követően létrehozta a kertészet saját weboldalát, melynek köszönhetően az
ország teljes területéről lehet rendelni tőle.
Termékeinek kínálatában megtalálhatóak díszfüvek, a fuksziák, a gyógy- és fűszernövények, a
kúszó növények, a lombhullató cserjék, a lomblevelű örökzöldek, és a rózsák. A szállítás a MPL
futárszolgálattal történik munkanapokon, 8-17 óra között. A növények védelmének érdekében
a feladás után a szállítás 1 munkanapos garanciával történik. Kertészeti telephelyén jelenleg
még nincs folyamatos nyitva tartás (bár Dalma mindennap megtalálható ott), ezért célszerű
időben felvenni vele a kapcsolatot, időpont egyeztetés céljából. Rendszeresen jelen van a pécsi
vásárban, valamint a nagyobb kertészeti kiállításokon is.

További tervei között szerepel a növények szaporítása, a kínálat bővítése (elsősorban japán növényekkel), fóliasátor és
üvegház építése, az öntözés fejlesztése, kamerarendszer telepítése. Családja és párja nap, mint nap rendkívül sokat
segítenek a számára, és az egyik legfontosabb cél egy jól működő családi vállalkozás kialakítása.
A kertészetet végigjárva örömteli volt látni, hogy a befektetett önerő és a sok munka segítségével egy tudatos,
folyamatosan az innovációra törekvő, fiatal hölgynek sikerült az álmait megvalósítania.

Programajánló
Nemzeti Lovas Színház: Kincsem – harmadik előadás
Bikal, 2019. június 27.
Ki ne hallott volna a “csodakancáról”, aki minden versenyét megnyerte, és veretlenül
vonult vissza. Az 1800-as évek vége felé járunk, egy elbukott szabadságharc után
Magyarországon, ahol még mindig puskaporos a hangulat.
A szerelem, ármány és bosszú mind megtalálható ebben a darabban, amit fantasztikus,
mindenki számára ismerős dalokkal írtak meg, hogy megismerje Kincsem történetét és
korát.
Főbb szerepekben:
Blaskovits Ernő: Pintér Tibor
Hesp Róbert: Mohácsi Márk
Sztáray grófnő: Pápai Kíra
Mara: Papadimitriu Athina
Elisabeth, Kincsem: Bányavölgyi Donáta
Apa, Rikkancs, Géza: Bencze Sándor
Sztárvendég: Janza Kata
Alkotók:
Írta: Lőrincz Andrea
Rendezte: Pintér Tibor
Zenét hangszerelte: Mészáros László
Koreográfus: Szeretva Renáta és Vincze Levente
Látvány: Domján Gábor
Technikai vezető: Szondi György
A rendezvény programja itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/events/629963364096520/
Ha a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozási szándékát a vanyur.arnold@szpi.hu-ra küldött
válaszlevelében jelezheti.

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

