2018. február 19.

Tisztelt Partnerünk!

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

Gazdafórum Sombereken
2018. február 7-én került megrendezésre a sombereki Művelődési Házban Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő, valamint a
Somberek és Környéke Gazdakör lakossági fóruma, melynek témája a mezőgazdaságot érintő aktuális kérdések volt, továbbá
bemutatták a Magyarország jobban teljesít – Szövetségben a magyar mezőgazdaságért című kormányzati kiadványt. Az esemény
rangját emelte, hogy elfogadta a meghívást, mint vendégelőadó, Font Sándor, országgyűlési képviselő, az országgyűlés Mezőgazdasági
Bizottságának elnöke is.
A fórumon megjelenteket Rittlinger József, Somberek és Környéke Gazdakör elnöke – aki egyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Baranya Megyei Szervezetének is a vezetője – köszöntötte, majd rövid bevezetőjét követően átadta a szót Dr. Hargitai János
országgyűlési képviselőnek, aki röviden összefoglalta az elmúlt 8 évben, a mezőgazdaságban elért eredményeket. Magyarország
Kormánya és az agrártárca 2010 óta nagyon sokat tett a mezőgazdaság talpa állításának érdekében, szem előtt tartva a földművesek és
a gazdák érdekeit. Ennek egyik legfontosabb lépése volt 2011-ben az Alaptörvény módosítása, melynek köszönhetően
megakadályozták a külföldi spekulánsok földhöz jutását, tekintettel arra, hogy természeti erőforrásaink a nemzetünk közös öröksége,
és ennek védelme mindannyiunk feladata. Az elmúlt években mintegy ötvenezerrel többen dolgoznak a mezőgazdaságban, 21 ezerrel
többen az élelmiszeriparban, és ez a tendencia a következő években is fog folytatódni. Kijelenthető, hogy a 8 évvel ezelőtti
elképzelések nagy része valóra vált, és a magyar mezőgazdaság az Európai Unió élmezőnyébe tartozik. Somberek a mohácsi térséghez
tartozik, mely kiemelkedő termőterületekkel rendelkezik. Dr. Hargitai János örömét fejezte ki, hogy nagy a térség gazdáinak,
földműveseinek a pályázói aktivitása, a Vidékfejlesztési Programban sokan nyertek el támogatásokat, melyeknek köszönhetően
jelentős tőkeinvesztíció fog a következő években a térségbe érkezni.
Font Sándor, országgyűlési képviselő, az országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, átvéve a szót, megerősítette Dr. Hargitai
János mondatait. A Kormány stratégiai ágazatként kezeli a mezőgazdaságot. 2010-ben sokan kételkedtek az akkori tervekben, azonban
az azóta elért eredmények látványos lettek. Mára a magyar GDP jelentős részét éppen ez az ágazat biztosítja. A gazdák által
megtermelt javak értéke az Európai Unió 3 legjobbja között volt a 2010-2016 közötti időszakban, valamint egyre keresettebbek a
magyar termékek a külföldi piacokon is. Ez köszönhető annak is, hogy Magyarország Kormánya partnerként tekint a gazdákra, és a
hazai költségvetésből is jelentős támogatást biztosít a számukra. A korábbi keretösszeg többszörösét fordítja a Kormány a baromfi- és
a sertéságazat támogatására, és a lehető legnagyobb mértékű nemzeti támogatást kapják a hazai szarvasmarha-, tej- és juhágazat
képviselői is. Emellett az elmúlt években több, mint a duplájára emelkedett a gazdálkodók állatgyógyászati kiadásait támogató keret is.
Ennek köszönhetően sok ország tanulmányozza a magyar állategészségügyi rendszert.
Az Európai Unióban a legnagyobb mértékben Magyarországon támogatják a gazdálkodókat. A Vidékfejlesztési Program segítségével
összesen 1300 milliárd forinthoz juthatnak hozzá a családi gazdaságok, a mikro-, kis- és középvállalkozások. A támogatások
hozzájárulnak mind a vidéki gazdaságok fejlesztéséhez, mind a vidék népesség megtartó képességéhez.
2014 óta számos sok élelmiszer áfája csökkent 27%-ról 5%-ra, mely fontos lépés volt a magyar családok és termelők számára,
tekintettel arra, hogy védelmet biztosít a tisztességes termelők számára. Magyarország kiáll a GMO-mentes (genetikailag módosított
organizmus mentes) mezőgazdaságért. Hazánk 2016-ban mondta ki a GMO-mentességet, azóta az egyik legaktívabb élharcosa az
ügynek. Fontos, hogy a fogyasztók asztalára minél több, biztonságos, jó minőségű hazai, egészséges termék kerüljön. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara jóvoltából, a Vidékfejlesztési Program forrásaiból 2018-ban országos talajgenerátoros jégkármérséklő
rendszer épül ki Magyarországon, mely akár évi 50 milliárd Ft jégkártól mentheti meg a gazdálkodókat, anélkül, hogy az számukra
akár egyetlen forint kiadást is jelentene.
Az előadás végén Font Sándor és Dr. Hargitai János válaszoltak a feltett kérdésekre. Az eseményen a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózatot Vanyúr Arnold, a szervezet Baranya megyei területi felelőse képviselte.

Átadták a PTE UNIV gyógyszertárát
2018. február 9-én Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektora, Hoppál Péter államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője és
Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke ünnepélyes keretek között adta át a pécsi egyetem Klinikai Központi
Gyógyszertárának közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító UNIV gyógyszertárát.
Az ambulanciákon kezelt és klinikákról távozó, hazatérő betegeket, valamint a lakosságot ellátó gyógyszertár a Janus Pannonius
Klinikai Tömb Honvéd utcai bejáratánál várja a betegeket és fogyasztókat. Hoppál Péter államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője
elmondta, hogy régi elképzelés valósult meg azzal, hogy a Pécsi Tudományegyetem egy közvetlen lakossági gyógyszerellátást
biztosító gyógyszertárat alakíthatott ki, a klinikai ambulanciák és a háziorvosi ügyelet, valamint a Sürgősségi Betegellátó Osztály
közvetlen közelében, ezzel biztosítva és gyorsítva az ott kezelt betegek gyógyszerhez jutását. A megvalósítást segítette, hogy az elmúlt
években jelentősen előrehaladt a pécsi klinikák felújítása, így különösen az új „400-ágyas” klinikai tömb átadása, amivel lehetővé vált
egy korszerű, közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egészségügyi intézmény kialakítása is.
Látványos külső és belső átalakításon esett átt a Honvéd utcai építmény, amely új bejáratot kapott keleti és nyugati oldalról, előbbinél
új előtető is épült. A gyógyszertár a XXI. század követelményeinek megfelelően akadálymentesített, tehát kerekesszékkel közlekedők,
vagy babakocsit toló szülők is könnyen meg tudják közelíteni. A betegellátás színvonalát emeli, egyúttal a gyógyszertári munkát
lényegesen megkönnyíti néhány korszerű megoldás alkalmazása, mint például a számítógép vezérlésű gyógyszer komissiózó
automata, amely merőben új lehetőségeket biztosít a gyógyszertár szervezésére, hiszen automata juttatja a gyógyszerkiadó
szakemberek kezéhez a kívánt készítményt. Ezáltal felgyorsul a gyógyszerellátás, amelynek köszönhetően az officina valóban a
beteggondozás és egészségügyi tájékoztatás minőségi környezetévé válik. A kialakítás során nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a
betegek és fogyasztók megfelelő tájékoztatását korszerű eszközökkel is segítsék, továbbá a gyógyszerészi gondozáshoz és
tanácsadáshoz is megfelelő teret és felszerelést biztosítsanak. Az új gyógyszertár teljeskörűvé teszi a betegeknek nyújtott szolgáltatást,
ugyanakkor gyakorlati oktatási helyszínt biztosít a pécsi egyetem gyógyszerész hallgatóinak, valamint innovatív megoldások
kipróbálásához is, ami a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló nagyszabású egyetemfejlesztési projekt egyik
legfontosabb tartalmi célkitűzése is. A beruházás összesen mintegy százmillió forintba került.

Elkezdték építeni az új pécsi repülőgépgyárat
Facebook-oldalán jelentette be Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője, hogy szerdán a pécsi-pogányi repülőtér mellett
megkezdődött a Magnus Aircraft új beruházásának kialakítása. Az eddigi előkészületek után immár látványos szakaszába fordult a
pécsi repülőgépgyár építése, minden az előre eltervezett ütemben halad. Ez pedig azt mutatja, közel vagyunk már ahhoz, hogy
hamarosan felszállhasson a pogányi kifutópályáról az első Pécsett gyártott repülőgép.
A magyar tulajdonú Magnus Aircraft több, mint 5,1 milliárd forintos beruházással egy 7500 négyzetméteres gyártóbázist épít a pécspogányi reptér közvetlen közelében, és ezzel több, mint száz új munkahelyet teremt.
Boros László, a Magnus Aircraft Zrt. vezérigazgatója elmondta, ezzel párhuzamosan már megkezdték a cég Kecskemétről Pécsre
költözését is. A mostani beruházás három fő elemet tartalmaz: megépül az összeszerelőüzem, az irodaépület és a reptér felé nyitott
hangár. A következő lépésben alakítják ki a kompozitüzemet. Ugyanakkor további fejlesztések is lesznek, mivel Pécs lesz a
fejlesztőközpontja a magyar vállalkozásnak, a német világcéggel, a Siemens-szel közösen itt folytatják a munkát az elektromos gépek
terén is.
Márciusban megkezdik a munkaerő-toborzást és -képzést is, hiszen az a cél, hogy a nyár folyamán már az első itt gyártott repülő ki is
gördülhessen az üzemből.

Sajtótájékoztató a Méz-jelentésről
2019. február 10-én Erdős Norbert európai parlamenti képviselővel és May Gáborral, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
baranyai szaktanácsadójával tartott közös sajtótájékoztatót a Méz-jelentésről Nagy Csaba megyei elnök annak apropóján, hogy
Európában Spanyolország és Románia után Magyarország a harmadik mézbeszállító az unióban.
Az elmúlt években a Baranya Megyei Önkormányzat több területen is próbálta segíteni a baranyai méhészek munkáját: idén első
alkalommal megválasztották Baranya Megye mézét, Bee2Bee néven határon átnyúló mézes programot kezdeményeztek. A Baranya
megyei Önkormányzat támogatásával olyan egyedi gyártású mézcsomagoló gépet biztosítanak a méhészek részére, amivel egyadagos,
könnyen fogyasztható mézet tudnak készíteni elsősorban diákok számára. Cél, hogy minden baranyai iskolában hetente legalább
egyszer jó minőségű baranyai mézet fogyaszthassanak a gyermekek.
Nagy Csaba elmondta, egy hetvenmilliós projekt a magyar és a horvát méhészek piacra jutását segíti elő. A megyei önkormányzat 2,2
milliárd forintos programot indít, amelyben tíz településen épülnek új helyi piacok, illetve támogatják a baranyai méhészek ötletét, az
Iskolaméz-program beindítását is.
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Ismét igényelhető támogatás méhészeti gépjárművekre
A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján az idei évben is igényelhet
mezőgazdasági csekély összegű vissza nem térítendő támogatást az a méhész, akinek
üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van.
A támogatást az üzemben tartáshoz kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre,
továbbá a 2017. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer költségei után lehet
igényelni.
A támogatás igénybevételéhez a kérelmet 2018. február 15. és 2018. április 15. közötti
időszakban kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz postai úton (1476 Budapest Pf.
407. címre) a 3/2018. (I. 26.) Magyar Államkincstár Közlemény melléklete szerinti,
N0800 számú nyomtatványon, az előírt mellékletek csatolásával együtt.
A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett
monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a
vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet
Információs Rendszerbe.
A támogatás összege a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó
járműre, illetve vándor méhesházra a 2017. évben igazoltan megfizetett kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, továbbá az OBU
fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb negyvenezer forint lehet. A támogatás
összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret
figyelembevételével kerül meghatározásra.
A közlemény az alábbi linken érhető el:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/3-2018-i-26-szamukincstar-kozlemeny

Rekordév volt 2017
Az elmúlt 15 évben nem volt akkora - 4,2 százalékos - a bruttó hazai termék (GDP)
növekedése, mint tavaly - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 2018.
február 15-én tartott tájékoztatóján. Lázár János rekordévnek nevezte 2017-et.
A miniszter úgy értékelt, 2017-ben jó évet zártunk, a magyar gazdaság jól teljesített.
A növekedést a 2016-ban megkötött hatéves adó- és bérmegállapodással magyarázta.
Szerinte a magyar háztartásoknak is kézzel fogható eredményt hozott a GDP ilyen
mértékű növekedése, mivel 12,8 százalékkal nőttek a bérek, nőtt a foglalkoztatottak
száma és csökkent a munkanélküliség.
Lázár János elmondta, az Európai Unióban átlagosan 2,6 százalék volt a növekedés, a
magyar gazdaság 4,2 százalékos növekedése éves alapon a második legnagyobb az EUban. Hozzátette, a nemzetgazdasági miniszter 2018-ra "bátor vállalással", 4,3 százalékos
GDP-növekedést vár.

1000 milliárd forinttal segítette a Széchenyi Programiroda a gazdaság fejlődését
Az uniós pályázati kiírások felpörgése miatt egymásnak adták a kilincset a Széchenyi
Programiroda ügyfelei 2017-ben. A Programiroda közreműködésével elnyert és
szerződött uniós pályázatok száma meghaladta a 6.000-et. A társaság szakértői mintegy
9.400 projekt megvalósításában adtak segítséget. Összességében mintegy 1.000 milliárd
forint fejlesztési forrás magyar gazdaságba történő eljuttatásában működött közre a
társaság 2017-ben.
A Széchenyi Programiroda 61 ügyfélszolgálati ponton, 180 tanácsadóval áll a pályázók és
a pályázni vágyók rendelkezésére. A társaság szolgáltatásai a pályázati ötletadástól, a
megvalósításon át a projektzárásig szinte minden területre kiterjednek és bárki számára
teljesen ingyenesek.

Márciustól nyílnak a munkahelyi
képzéseket támogató pályázatok
13 milliárdos keretösszeg érhető el
márciustól
a
munkahelyi
képzések
támogatására,
a
mikro-,
kisés
középvállalkozások
számára,
illetve
18,5 milliárdos keret a nagyvállalatok
részére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP) keretében. A
mikro-, kis- és középvállalatok minimum 3
millió és maximum 50 millió forintra, a
nagyvállalatok pedig minimum 10 millió,
maximum
100
millió
forint
összegben igényelhetnek
vissza
nem
térítendő
támogatást.
A
támogatás
intenzitása a támogatható tevékenységtől és
a
vállalat
méretétől
függően 50100% közötti. 2018. március 12.-től, a
nagyvállalatok, 2018. március 13.-tól a
mikro-,
kisés
középvállalkozások
nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A pályázatok a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások, illetve nagyvállalatok
munkavállalóinak
szóló
képzések
finanszírozását segítik.
A kérelmeket olyan vállalatok nyújthatják
be,
amelyek nagyvállalkozás
esetében
legalább két lezárt üzleti évvel, mikro-, kisés középvállalatok esetében pedig legalább
egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
Továbbá
magyarországi
székhelyű
gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy
az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező szövetkezetek vagy gazdasági
társaságok fióktelepei pályázhatnak.
A támogatásból OKJ-s képzések, nyelvi és
szakmai,
vagy
egyéb
képzések
lebonyolítása lehetséges, melyhez hozzá
tartozik az előzetes tudásmérés és a képzést
követő elégedettségmérés is.
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege:
nagyvállalatok esetén: minimum 10.000.000
Ft, maximum 100.000.000 Ft; mikro-, kisés középvállalkozások esetén: minimum
3.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
A felhívások itt érhetőek el:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-616-17munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-mikro-kis-skzpvllalatok-munkavllali-szmra
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-615-17munkahelyi-kpzsek-tmogatsanagyvllalatok-munkavllali-szmra

Növelte az önkormányzatok támogatását a Miniszterelnökség
A Vidékfejlesztési Program keretében rendelkezésre álló 1300 milliárd forint az agrárgazdaságok mellett a vidéki térségek fejlesztését, a
helyi gazdaság és a közösség speciális igényeire reagáló szolgáltatások támogatását egyaránt szolgálja. Annak érdekében, hogy az
önkormányzatok és társulásaik a vidékfejlesztési pályázatokon elnyert forrásokat minél hatékonyabban fordíthassák ezen célokra, a
Miniszterelnökség öt felhívás esetében a támogatásintenzitás növeléséről döntött.
Ennek eredményeképpen azok az önkormányzatok, akik sikerrel pályáztak, – a települések hátrányos helyzetének besorolásától függően
– a nem besorolt járásba tartozó települések 85%, a kedvezményezett és a fejlesztendő járások 90%, illetve a komplex programmal
fejlesztendő járások önkormányzatai 95%-os, megemelt támogatásintenzitás mellett valósíthatják meg fejlesztéseiket. A módosítások
minden, az önkormányzatok számára meghirdetett vidékfejlesztési felhívást érintenek, vagyis azokat az önkormányzatokat, amelyek a
tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztésére, az egyedi szennyvízkezelésre, a helyi termékértékesítést szolgáló piacok
fejlesztésére, a közétkeztetés modernizálására, a településképet meghatározó épületek rekonstrukciójára, valamint a külterületi helyi
közutak fejlesztésére nyertek, vagy fognak elnyerni támogatásokat.
A Miniszterelnökség módosításának köszönhetően összesen több mint 3,5 milliárd forinttal kevesebb önrészt kell az
önkormányzatoknak vállalniuk a projektek megvalósításához.
A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a már kiértesített nyertes önkormányzatok hamarosan új, már a megemelt keretösszeget
tartalmazó támogatási okiratot kapnak. Az elbírálás alatt lévő pályázatok esetében pedig a Magyar Államkincstár már az új, magasabb
összeg megítéléséről szóló támogatási okiratot jutatja el az érintetteknek.
A módosított pályázati felhívások a www.palyazat.gov.hu oldalon elérhetők.

Programajánló

2018. március 1 – 2.
Pollack Expo 2018. Szakmai kiállítás és konferencia
EXPO CENTER (Pécs, Megyeri út 72.)
2018. március 4.
Pécs - Harkány Országúti Futóverseny 2018
PVSK csarnok (Pécs, Verseny u. 2.)
2018.március 24.
Szentlőrinci Vásár 2018
BMVK Kiállítási Vásárcentrum (Szentlőrinc, Vásártér)
2018. március 31. – április 2.
Tavaszköszöntő Kemencés Gasztrofesztivál
Bikali Élménybirtok (Bikal, Rákóczi u. 22.)
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