
 

2018. március 19.                                                                        Tisztelt Partnerünk!                                       

Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat márciusi hírlevelét olvassa.  Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél 

végén található elérhetőségeimen, állok rendelkezésére. Üdvözlettel: Vanyúr Arnold 

 

A dél-dunántúli régió LEADER Helyi Akciócsoportjainak szakmai felkészítő fóruma 

2018. február 26-án Pécsett, a Baranya Megyei Önkormányzat épületében került megrendezésre a Miniszterelnökség Agrár-

vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szakmai felkészítő fóruma 

a dél-dunántúli régió LEADER Helyi Akciócsoportjai számára. 

Az előadásokat Zsán-Klucsó Klaudia a Miniszterelnökség Agrár és Vidékfejlesztési Államtitkárság Vidékfejlesztési Osztály 

osztályvezetője, valamint Krisztin-Németh László a Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya osztályvezetője 

tartották. A képzésen részt vett mind a 16 dél-dunántúli HACS, valamint képviseltette magát a Baranya, a Tolnai és a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya is. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot a régi területi felelősei, 

Kieszné Huszár Dóra, Nedevics Tamás, és Vanyúr Arnold képviselték. A résztvevők köszöntését követően az előadások sorát Zsán-

Klucsó Klaudia nyitotta a LEADER pályázatok során alkalmazandó döntéshozatalok folyamatának ismertetésével. A felhívások kapcsán 

az egyik legfontosabb kérdés, hogy mikor, milyen módon lehet őket felfüggeszteni forráskimerülés, túligénylés esetén. Minden 

Akciócsoport számára lett küldve elektronikus úton tájékoztatás január 10-én és február 2-án. Szakaszos elbírálás esetén szakasznapot 

követő naptól lehetséges a felfüggesztés, míg folyamatos elbírálás esetén a felfüggesztésről szóló döntést követő harmadik naptól lehet. 

Forráskimerülés esetén a lezárást nem javasolják, csak a felfüggesztést, tekintettel arra, hogy az ügyintézés során derül ki, milyen 

minőségűek a kérelmek. Azt, hogy mikor kerül sor felfüggesztésre egy felhívás, az adott HACS dönti el, de javasolják, a 150-200%-os 

túligénylés lehetőségének biztosítását. Felfüggesztést követően különösen indokolt esetben lehet csak a felhívást módosítani. Van 

lehetőség forrás át csoportosítására. Javaslat, hogy az első szakasz mindenképpen menjen le, eközben folyamatosan figyelni kell az IIER 

adatbázist. Átcsoportosítás esetén kell jelezni annak szándékát az Irányító Hatóságnak. Minden HACS-nak eljárásrendet kell készítenie 

az értékeléssel kapcsolatban, melynek tartalmaznia kell a belső határidőket, feladatköröket, felelősségi köröket. Erősen ajánlott, hogy ne 

legyenek szűk belső határidők megszabva az ügyintézésre, ugyanis a minőségi munkához idő kell. A támogatási kérelmek ügyintézését 

az adott szakasz zárása után is lehet kezdeni már. Szakaszos elbírálás esetén lehet szakaszonként értékelni vagy összevárva minden 

szakaszt, egyszerre. Folyamatos bírálat esetén a beérkezés sorrendjében kell a támogatási kérelmeket jogosultsági és tartalmi értékelésre 

bocsátani A fő szempont, hogy nem lehet eltérő szempontok szerint dönteni, tehát a ponthatárok sem lehetnek eltérőek, eltérő szakaszok 

esetén sem, és valós kiválasztásnak kell történnie. A FIFO-elv szerinti döntést kerülni kell, tehát nem lehet döntő a beadás időrendbeli 

sorrendje. 

Zsán-Klucsó Klaudiát követően Krisztin-Németh László Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztályának 

osztályvezetője tartotta meg előadását, melyben részletesen kitért a Vidékfejlesztési Program végrehajtás intézményrendszerére, a 

támogatást igénylők körére, a felhívásokban szereplő műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárásokra, a támogatási kérelmekhez 

csatolandó dokumentumokra, a támogatást igénylők körének maghatározásához szükséges dokumentumokra, az árajánlatokkal és az 

építési beruházásokkal kapcsolatos elvárásokra. A képzés harmadik szakaszában Krisztin-Németh László bemutatta az Integrált 

Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert (IIER), mely rendszer a beérkezett támogatási kérelmekkel kapcsolatos adatrögzítést és ügyintézést 

segíti.  Az előadások közben, és azokat követően lehetőség volt kérdéseket feltenni, mellyel éltek is az Akciócsoportok. 

Összességében elmondható, hogy egy jó hangulatú, dinamikus képzésen vettek részt a Helyi Akciócsoportok képviselői, és sok hasznos 

információval gazdagodtak, mely nagyban megkönnyíti majd a munkájukat a támogatási kérelmek ügyintézése, értékelése során. 

Rendkívül pozitív, hogy Baranya, a Tolnai és a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának 

munkatársai is részt vettek a képzésen, valamint felajánlották a segítségüket, amennyiben az érintett HACS munkacsoport vezetők illetve 

munkatársai igényelnének egy informálódó személyes találkozót a főosztályuk munkatársai részvételével a LEADER támogatási 

kérelmek ügyintézésével kapcsolatosan. A hatékonyabb ügyintézés érdekében biztosan sokan élni is fognak ezzel a lehetőséggel. 

Végezetül pedig az előadók és a részt vevők mellett külön köszönet jár a Baranya Megyei Önkormányzatnak, aki térítésmentesen 

biztosította a képzés helyszínét, valamint a Széchenyi Programiroda pécsi munkatársainak, akik segítettek a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózatnak a képzés gördülékeny megvalósításában. 

 



 

  

 

Szinergia Egyesület (Szentlőrinci és Szigetvári térség, http://leaderszinergia.hu/): 

 

 

Tájékoztató fórumot tartott a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Sellyén 

2018. március 12-én Sellyén tartott tájékoztató fórumot a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. A rendezvény kezdetén Gál Gyula 

regionális igazgató és Nagy Csaba a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte a résztvevőket, és beszéltek a 

két szervezet együttműködéséről, az elért eredményekről. Ezt követően Csefkó Anna, a fórum moderátora ismertette a programot, és 

felkérte az előadókat prezentációik megtartására. 

Vanyúr Arnold, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse a Vidékfejlesztési Program eddigi eredményeit , 

jelenlegi aktualitásait mutatta be a résztvevőknek. A 2014-2020 közötti uniós ciklusban közel 1300 milliárd forint áll rendelkezésre a 

program keretében, melynek megalkotásakor a legfontosabb célkitűzés a vidéki munkahelyteremtés, munkahelyek megőrzése és 

fejlesztése volt, elsősorban az olyan munkaigényes ágazatok, mint a kertészet, az állattenyésztés, az élelmiszeripar támogatásával. 

Szintén fontos szempont volt a mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése (80-20% a beruházások 

esetén a javukra a nagy vállalkozásokkal szemben), a versenyképesség javítása, a termelési és jövedelembiztonság elérése, a 

környezetkímélő gazdálkodás feltételeinek megteremtése. Magyarország Kormányának döntése értelmében a források több, mint 50%-

a lett elkülönítve a beruházásokra, ami az Európai Uniós átlag felett van. Összesen 71 pályázat jelent meg, 1 367 milliárd forintos 

keretösszeggel, mely a teljes keret 105%-a. Eddig 40 pályázat került lezárásra, 1 013 milliárd forintos keretösszeggel (a keret 78%-a), 

és 29 nyitott pályázat van még, 312 milliárd forintos keretösszeggel (a keret 24%-a). A kötelezettségvállalás nagysága eddig 1 142 

milliárd forint, azaz a keret 88%-a. Az eddig kifizetett támogatások összege 210 milliárd Ft. Baranya megyéből eddig 1 837 db kérelem 

részesült pozitív elbírálásban, a megítélt támogatások összge több, mint 32 milliárd Ft. Vanyúr Arnold 3 új pályázatra hívta fel a 

figyelmet. Január közepén jelent meg 2 felhívás, melyek közül az egyik a VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek 

energiahatékonyságának javítása című felhívás, melynek alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének 

javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. Az Európai Unió 2016. január 1-jén új 

szőlőtelepítési engedélyezési szabályozást vezetett be, amely már korlátozott mértékben megengedi a tagállamok számára a termelési 

potenciál növekedését. Ennek megfelelően minden tagország jogosult teljes szőlőterületének 1%-a tekintetében új telepítési engedélyt 

kiadni. Magyarország esetében ez évente mintegy 650 ha új borszőlőültetvény telepítését teszi lehetővé. A VP2-4.1.3.6-17 

Borszőlőültetvény telepítés támogatása című felhívás kizárólag az új telepítési engedéllyel rendelkezők számára biztosít támogatást. 

Magyarország Kormánya országos szinten 3 000 olyan új projekt indítását tervezi, amelyek megújuló energia felhasználásával termelnek 

áramot, ezt pedig az állam kötelező jelleggel átveszi. Egy 0,5 megawatt teljesítményű napelempark egy hektár helyigényű, megvalósítása 

mintegy nettó 190-220 millió forintos beruházást igényel. A hitelintézetekkel való előzetes egyeztetések alapján legalább 50 millió 

forintos önerő szükséges a hitelfelvételhez. A hitel teljes egészében visszatérítendő, állami támogatást nem tartalmaz. A kötelező átvételi 

árban nyújtott állami támogatáson felül a beruházáshoz egyéb állami és uniós támogatás nem vehető igénybe. A Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara már megkezdte a gazdáknál az ezzel kapcsolatos felmérést. Az előzetes igényfelmérés során történő jelentkezés sem az 

agrárkamara, sem a jelentkezők számára tényleges jogot vagy kötelezettséget nem keletkeztet. Vanyúr Arnold röviden bemutatta a 

Magyar Fejlesztési Bank Nemzeti Gépfinanszírozási Programját, célja a hazai gyártású mezőgazdasági gépek forgalmazását segítő  

kedvezményes hitelkonstrukciók bevezetése az agrárfinanszírozási piacon. 

Hergert Tamás az OTP Bank Nyrt. agrár-ágazati értékesítési tanácsadója ismertette a résztvevők számára a Zöld folyosó elnevezésű 

terméküket, komplex megoldást jelent a beruházási hiteltől, a beruházás működtetésére fordítható forgóeszköz hitel nyújtásáig a 

Vidékfejlesztési Program pályázati nyerteseinek. Elsősorban állattartó telepi, élelmiszeripari, borászati, kertészeti beruházások, 

terménytárolók és szárítók építése, ültetvénytelepítések, öntözésfejlesztések finanszírozhatóak a termék segítségével. 

Kósa Ildikó az Ős-Dráva Programiroda képviseletében bemutatta a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. és az Ős-Dráva Programiroda 

működését, és kiemelte a térségben betöltött szerepének fontosságát. Előadásának második felében ismertette a VP4-16.5.1-17 A 

fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései című felhívást, valamint a Komplex nemzeti 

térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítését szolgáló alapot (PEA), melynek egyik 

célcsoportja az Ős-Dráva programterületen működő önkormányzatok, a térségi civil szervezetek, szociális szolgáltatók, illetve a térség 

vállalkozói, őstermelői. 

A prezentációk sorát Miklós Bencének, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tanácsadójának előadása zárta, melynek keretében a 

projekt megvalósítások tapasztalatairól beszélt a Széchenyi 2020 Operatív Programjainak a vonatkozásában, valamint bemutatta a 

projekt életút fázisait is. 

A rendezvény zárásaként Csefkó Anna és Gál Gyula összegezték a fórumot, továbbá megköszönték mindenki részvételét. 

 

    

http://leaderszinergia.hu/


 

Horvát Házat avattak Pécsett 

2018. március 5-én adták át Pécsett a frissen felújított, Jókai téri Horvát Házat. A számos helyiségből álló épületben a legkülönfélébb 

foglalkozások, kiállítások, hagyományőrző események kaphatnak helyet.   

– Fontos, hogy az itt élő nemzetiségek saját hazájukon kívül azt az országot is szeressék, ahol élnek. Ezt a célt szolgálja a most átadott 

Horvát Ház is és a frissen felújított Horvát Színház – mondta Soltész Miklós az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért 

felelős államtitkára, aki köszöntötte a megjelent pécsieket és a horvát nemzetiségieket. Az államtitkár szerint egymást támogatva 

tudunk csak megmaradni, ha erősítjük egymás kultúráját, nyelvét. 

Páva Zsolt, Pécs polgármestere elmondta, a Horvát Háznak helyet adó épület a török felszabadulás után épült, jól szimbolizálja azt a 

történelmi kapcsolatot, amely a két nemzetiség között áll fenn már ezer éve. Ennek az ezeréves együttélésnek pedig kiemelt helyszíne 

volt mindig is Pécs. 

– Az itt élő horvátok az egyik legjelentősebb kisebbséget alkotják, ezért örömteli tény az, hogy az elmúlt húsz évben rengeteg olyan 

intézmény épült itt, ami ennek a nemzetiségnek az életét szolgálta – mondta. 

 

A magyar tulajdonú Magnus  Airc raft több , mint 5,1 milliá rd fo rintos  beruházással egy 7500 négyzetméteres  gyártóbázis t épít a pécs -pogányi reptér közvetlen közelében, és  ezzel több, min t száz új munkahelyet teremt. 

 

 

Boros  László, a Magnus  Aircraft Z rt. vezérigazgatója elmo ndta, ezzel párhuzamosan már megkezdték a cég Kecskemétről Pécsre költ özését is . A mostani beruházás  három fő elemet tar talmaz: megépül az összeszerelőüzem, az irodaépület és  a reptér felé nyito tt hangár. A követ kező lépésben alakítják ki a kompozitüzemet. Ug yanakkor tovább i fejlesztések is  lesznek, mivel Pécs  lesz a fejlesztőközpontja a magyar vállalkozásnak, a német világcéggel, a Siemens-szel közösen itt folytat ják a munkát az elektrom os  gépek terén is . 



 
Horvát-Magyar Kultúra Háza épül Szemelyben 

 

2018. március 5-én ünnepélyes sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy a pezsgő horvát kultúrával rendelkező baranyai település, 

Szemely hosszú évtizedeket követően elérte célját és saját közösségi házat avathatnak egy nyolcvanmilliós állami támogatásnak 

köszönhetően.   

A közeljövőben 130 millióból háromszorosára bővül a kultúrház területe, egy igazi közösségi tér válik belőle, amely számtalan 

nemzetiségi eseménynek, rendezvénynek, ünnepnek adhat otthont. Ehhez ötvenmillió forintot tartalékolt a szemelyi önkormányzat az 

elmúlt években. Most pedig kormányzati forrásból plusz nyolcvanmilliót kapnak a helyiek a régóta dédelgetett álmuk megvalósítására 

– tette hozzá. 

Sárosácz Mihálynak a Szemelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökének köszöntőjét követően, Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős 

államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, Szemelyt az előző rendszer halálra ítélte azzal, hogy 1968-ig nem adtak ki 

építési engedélyt, majd bekötőút is csak 1972-ben létesülhetett. Mindez azért, mert az ideológia, ami mentén a döntéseket hozták, a 

nemzetiségeket el próbálta nyomni, egybeolvasztani a többivel. Az elmúlt nyolc évben viszont példátlanul sok támogatás érkezett a 

kisebbségek kulturális életének felpezsdítésére, hagyományainak ápolására. Dr. Hoppál Péter szerint Baranya nemzetiségekben gazdag 

megye, színes kulturális élettel rendelkezik, ennek a jövőjét pedig az értékek átadásával, az oktatással lehet biztosítani. Emlékeztetett, 

három jelentős kisebbség is saját iskolakomplexummal rendelkezik Pécsen, a horvátok a Miroslav Krleža, a romák a Gandhi, a németek-

svábok pedig a Koch Valéria oktatási központtal.  

Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára az eseményen úgy fogalmazott, mi a 

nemzetiségekre, mint erőforrásra támaszkodunk. 

– A történelem folyamán sokszor megpróbáltak ellentéteket szítani a népcsoportok között, mégis megmaradtak a kötődések, a 

rendszerváltás után pedig számos helyen éledezni kezdett a nemzetiségi kultúra, a nyelv. 

– Az elmúlt nyolc évben háromszorosára nőtt a kisebbségek támogatása, ez óriási szám – mondta. – Tudatosan nagy hangsúlyt helyeztünk 

a hitbéli, nyelvi identitások megőrzésére. 

Soltész Miklós szerint bármely nemzetiséghez tartozzon valaki, a közeljövőben meg kell tenni mindent az érdekükben azért, hogy ez a 

világ – a nemzet, a nyelv, a kultúra – megmaradjon, mikor sokan fenyegetik, fel akarják dúlni ezt az együttélést. 

Kumli József, Szemely Község polgármestere megköszönte Magyarország Kormányának a támogatását, Dr. Hoppál Péternek a 

munkáját, közbenjárását, kiemelve azt, hogy az Államtitkár Úr szívügyeként kezelte a kérdést, és mennyire fontos volt a számára, hogy 

betartsa a településnek tett ígéretét.  

A sajtótájékoztatót svédasztalos állófogadás zárta. 

 

 

 

A magyar tulajdonú Magnus  Airc raft több , mint 5,1 milliá rd fo rintos  beruházással egy 7500 négyzetméteres  gyártóbázis t épít a pécs -pogányi reptér közvetlen közelében, és  ezzel több, min t száz új munkahelyet teremt.  

 

Boros  László, a Magnus  Aircraft Z rt. vezérigazgatója elmo ndta, ezzel párhuzamosan már megkezdték a cég Kecskemétről Pécsre  költ özését is . A mostani beruházás  három fő elemet tar talmaz: megépül az összeszerelőüzem, az irodaépület és  a reptér felé nyito tt hangár. A követ kező lépésben alakítják ki a kompozitüzemet. Ug yanakkor tovább i fejlesztések is  lesznek, mivel Pécs  lesz a fejlesztőközpontja a magyar vállalkozásnak, a német világcéggel, a Siemens-szel közösen itt folytat ják a munkát az elektrom os  gépek terén is . 

 

Márciusban megkezdik a munkaerő-tobo rzás t és  -képzés t is , hiszen az a cél, hogy a nyár folyamán már az első itt gyárt ott repül ő ki is  gördü lhessen az üzemből. 



 

Népi Építészeti Program 2018 

 

Újra igényelhető, akár 20 millió forint vissza nem térítendő támogatás a népi építészeti emlékek helyreállítására. 

A támogatást a Népi Építészeti Program keretében, a Lechner Tudásközpont közreműködésével, a Miniszterelnökség biztosítja. A 

programra 2018-ban 1,5 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Az egyedi kérelmek benyújtására a Tájékoztató 

megjelenését (2018. március 7.) követő 30 napig van lehetőség. 

A program célja veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség 

megóvása, megőrzése, fenntartása. Egyedi támogatási kérelem benyújtásával bárki igényelhet támogatást. A támogatás a népi építészeti 

emlékek veszélyelhárításához, állagmegóvásához, valamint részleges vagy teljes helyreállításához igényelhető, ha az az épített örökségnek 

műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló eleme (egyedi műemlék, nyilvántartott műemléki érték, helyi rendelettel védett). A 

támogatási kérelmet a védelem alatt álló épületek tulajdonosai, vagyonkezelői, használói nyújthatják be. 

A vissza nem terítendő költségvetési támogatás összege projektenként minimum 1, maximum 20 millió Ft. A támogatás mértéke 

természetes személyek esetén a beruházás megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, az önkormányzatok és egyéb 

szervezetek esetén legfeljebb 50%-a lehet, folyósítása pedig támogatási előleg formájában, egy összegben történik. A támogatás odaítélése 

során kiemelt szempont a hagyományos építőanyagok és hagyományos műszaki megoldások alkalmazása. A támogatott értékek 

állagmegóvási, felújítási munkálatai során az épületeket lebontani és helyükre teljesen újat építeni nem lehet. 

A támogatási kérelem tartalmi és formai követelményeit a letölthető Tájékoztatóból ismerhetik meg az érdeklődők. A kérelmeket a 

Tájékoztató közzétételét követő 30 napon belül kell benyújtani a Lechner Tudásközponthoz egy eredeti papír példányban és elektronikus 

adathordozón szerkeszthető formában is „Népi Építészeti Program” megnevezéssel. 

További felvilágosítás a nepiepiteszetiprogram@lechnerkozpont.hu e-mail címen és a +36 (1) 279-2616-os munkanapokon 9:00-14:30 

között hívható telefonszámon kérhető. 

A teljes pályázati felhívás és annak mellékletei az alábbi linken érhetőek el: 

http://lechnerkozpont.hu/cikk/tamogatas-a-nepi-epiteszeti-orokseg-megorzesere 

   

 

 

Tájékoztatás a napelemfarmok előzetes igényfelméréséről 

 

Azok a kamarai tagok, akik élni kívánnak a kormány által biztosított napelemfarm-létesítési lehetőséggel, előzetes igényeiket a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei igazgatóságainál jelezhetik. 

A kormány támogatja, hogy a földművesek, továbbá földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok kisteljesítményű erőművekből 

álló naperőműveket és napelemfarmokat hozzanak létre (2125/2017. (XII. 29.) kormányhatározat). 

Kisteljesítményű erőművek alatt azon úgynevezett nem engedélyköteles kiserőműveket kell érteni, amelyek névleges teljesítménye 0,5 

MW-nál kisebb. Egy darab naperőmű telepítéséhez kb. 1,2-1,3 hektár terület szükséges. A kisteljesítményű naperőműveket jó 

„benapozottságú” területeken érdemes elhelyezni. A naperőműveket meg lehet valósítani egyéni beruházásban, szigetszerűen vagy közös 

beruházásban, több naperőművet egymás mellé telepítve, úgynevezett napelemfarmokban. A kormány mindkét megvalósítási módot 

támogatja. A naperőművekhez szükséges a megfelelő hálózati csatlakozási pontok kiépítése. A villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény 2018. február 20-án elfogadott módosítása alapján a kiserőművek villamoshálózathoz való csatlakozásához szükséges 

vezeték létesítését 3000 méter hosszúságig az elosztótársaságok valósítják meg díjmentesen. 

A kötelező átvételi jogosultságot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól lehet kérvényezni, jelenleg az METÁR/KÁT 

támogatási rendszer keretében, de a 2016. december 31-ig szólt KÁT-jogosultságok alapján is megvalósíthatóak még a beruházások. A 

támogatási program módosításáról a kormány az Európai Bizottsággal egyeztet. A KÁT-jogosultságok 25 éves, míg a METÁR/KÁT-

jogosultságok jelenleg 17 év 4 hónapos átvételi időre szólnak. Egy kisteljesítményű naperőmű megvalósítása mintegy nettó 190-220 millió 

forintos beruházást igényel. A hitelintézetekkel való előzetes egyeztetések alapján legalább 50 millió forintos önerő szükséges a 

hitelfelvételhez. A hitel teljes egészében visszatérítendő, állami támogatást nem tartalmaz. A kötelező átvételi árban nyújtott állami 

támogatáson felül a beruházáshoz egyéb állami és uniós támogatás nem vehető igénybe. 

Az előzetes igényfelmérés során történő jelentkezés sem az agrárkamara, sem a jelentkezők számára tényleges jogot vagy kötelezettséget 

nem keletkeztet. Az előzetes igényfelméréshez a jelentkezést a létesítés helye szerinti megyei igazgatóság felé lehet jelezni. Emellett a 

NAK nonprofit cége közreműködésével, tanácsokkal is segíti azokat a tagjait, akik területükön napelemes beruházást kívánnak létesíteni. 

A megyei igazgatóságok elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg: 

https://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok 
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Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse 

Tel.: 0630/ 261-1537 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet 

Döntés született mintegy 6 milliárd forintról 

 

A megítélt összeg az erdészeti gépbeszerzést, illetve az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló 

beruházások megvalósulását szolgálja. 

A Vidékfejlesztési Program keretében beérkezett kérelmek elbírálása folyamatosan zajlik, melynek köszönhetően újabb 309 darab 

kérelem támogatásáról és mintegy 6 milliárd forint odaítéléséről döntött a Miniszterelnökség. 

Az erdőgazdálkodás hatékonyságának növeléséhez és a természet-közeli gazdálkodási módok elterjedéséhez elengedhetetlen az erdészeti 

ágazat technológiai színvonalának javítása. Ennek jegyében a Miniszterelnökség első körben mintegy 4 milliárd forint támogatás 

odaítéléséről döntött, amelyet összesen 142 darab nyertes pályázó fordíthat erdészeti gépbeszerzésre. 

Emellett további mintegy 1,8 milliárd forint megítélt forrás járul hozzá a kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófaesemények 

következményeinek mérsékléséhez. A jelenleg 167 darab támogatott a rendelkezésre álló összeget többek között jégesőkár, 

mezőgazdasági esőkár, illetve tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások megvalósítására fordíthatja. 

A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba kerülnek, és a támogatói okiratokat elektronikus 

úton fogják megkapni. 

A Miniszterelnökség a mostani döntéssel együtt az idei évben összesen 27 milliárd forint vidékfejlesztési kötelezettségvállalást tett, ami 

közel 1500 kérelem támogatását jelenti. 

Az értékelések folyamatosan zajlanak, a megítélt támogatások összege és a nyertes projektek száma tovább növekszik majd a következő 

időszakban. 

   

 

 

Programajánló 

2018. március 31.-április 2. 

Tavaszköszöntő Kemencés Gasztrofesztivál a Bikali Élménybirtokon  

Bikali Reneszánsz Élménybirtok – 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.  

 

2018. április 1. 

Húsvét a Siklósi Várban 

Siklósi Vár – 7800 Siklós, Vajda János tér 8. 

 

2018. április 2. 

Emmausz-járás 2018. Húsvéthétfői vigasság a bólyi Pincefaluban 

Bólyi pincefalu – 7754 Bóly 

 

2018. április 14.-15. 

Medvehagyma fesztivál 

Medvehagyma Ház – Ökoturisztikai Látogatóközpont – 7677 Orfű, Dollár u. 2/1. (789/1 hrsz) 

 

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT 

Állandó Titkárság 

H-1053 Budapest, Szép utca 2. 

Központi e-mail cím: mnvh@szpi.hu 

 

Központi telefonszám: +36 1/457-5582 

 

Központi e-mail cím: mnvh@szpi.hu 


