Tisztelt Partnerünk!
Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat októberi hírlevelét olvassa. Ha bármilyen kérdése
vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél végén található elérhetőségeimen, állok
rendelkezésére. Üdvözlettel: Vanyúr Arnold
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Pályázati hírek
V4: a termeléshez kötött támogatásokra szükség van
A visegrádi államok agrárkamaráinak kibővített ülésének fókuszában a 2020 utáni Közös
Agrárpolitika (KAP) állt. A szervezetek vezetői szerint a termeléshez kötött támogatások
szükségesek, amelyek jelentős szerepet játszanak az érzékeny ágazatokban a mezőgazdasági
tevékenység megőrzésében. A Visegrádi Négyek agrárkamaráinak 67., kibővített ülését rendezték
meg 2017. október 19-én, Budapesten.
A találkozón a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Cseh Köztársaság
Agrárkamarája (AKČR), a lengyel Agrárkamarák Nemzeti Tanácsa (KRIR), a Szlovák
Élelmiszeripari és Agrárkamara (SPPK), a Litván Köztársaság Agrárkamarája (ZUR), valamint a
Horvát Agrárkamara (HPK) képviselői, illetve bolgár szakmai szervezetek vettek részt. A
találkozón szó esett a résztvevő országok jelenlegi agrárpiaci helyzetéről, az előző napon a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által megszervezett nemzetközi fenntartható gazdálkodási
konferencia főbb megállapításairól, az újonnan bevezetett, a növényvédő szerek használatát
korlátozó rendelkezésről, illetve a BioEast kezdeményezésről.
A találkozón a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara küldöttsége csatlakozott a márciusban a Visegrádi
Négyek kibővített ülésén elfogadott Pozsonyi Nyilatkozathoz, miután elhárult annak akadálya.
Akkor a magyar küldöttség nem tudta elfogadni azt a javaslatot, amely a kizárólag állami
költségvetési forrásból finanszírozott támogatások összegére vonatkozó határérték
meghatározására vonatkozott. Magyar és bolgár kérésre módosították a nyilatkozatot annak
megfelelően, hogy a támogatások felső határáról tagországi szinten lehessen dönteni. A nyilatkozat
módosítása a jelenlévő szakemberek szerint jelentős mértékben erősíti annak súlyát és
megkerülhetetlenné teszi azt.

Kedvező módosítások a VP2-4.1.3.3-16
Kertészet korszerűsítése - gyógy- és
fűszernövény termesztés fejlesztése című
felhívás kapcsán
A kertészeti ágazat beruházásainak sikeres
megvalósítása
érdekében
módosította
a
Miniszterelnökség a gyógy- és fűszernövények
termesztésére megjelentetett vidékfejlesztési
felhívást. Az ügyfelek számára kedvező
változtatások eredményeképpen – többek között –
a maximálisan igényelhető támogatási összeg is
50 millió forinttal emelkedett.
Jelenleg is pályázható az a kertészeti ágazat
fejlesztését szolgáló, mintegy 3 milliárd forint
keretösszegű felhívás, amely a gyógy- és
fűszernövények termesztését hivatott támogatni.
A Miniszterelnökség a kertészeti ágazat
versenyképességének,
hozzáadott
érték
termelésének növelése, valamint az ügyfelek
fejlesztéseinek
kedvezőbb
megvalósítása
érdekében a kiírás további módosítása mellett
döntött.

Ezeken túl az esemény fő fókuszában a 2020 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) előkészítése állt. A
kamarák képviselői támogatják egy megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkező, erős KAP
szükségességét 2020 után is, a gazdálkodók gazdasági életképességének biztosítása és a
fenntarthatóság gazdasági, környezeti és társadalmi dimenzióinak teljesítése érdekében.
Hangsúlyozták továbbá a KAP kétpilléres szerkezetének fenntartását a pillérek közötti
átcsoportosítás lehetőségének megőrzésével. Az ülésén elhangzott: az érintett országok
ragaszkodnak a közvetlen jövedelemtámogatás megőrzéséhez, amely biztosítja a stabilitást és a
gazdálkodók likviditását. Bizonyított, hogy az nélkülözhetetlen alapja a gazdálkodás
fenntarthatóságának, illetve az életképes élelmiszertermelés fenntartásának biztosításához. A
nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a termeléshez kötött támogatások szükségesek, amelyek
jelentős szerepet játszanak az érzékeny ágazatokban a mezőgazdasági tevékenység megőrzésében.
Ezért ezt a támogatást fenn kell tartani és hatékony pénzügyi forrással kell támogatni.

Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az egyéni
projektek esetében a duplájára, összesen 100
millió forintra, míg kollektív beruházások
esetében 150 millió forintra emelkedett az
igényelhető maximális támogatási összeg.
Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a pályázók
eltérő szakaszokban, több kérelem alapján is
jogosultak legyenek támogatás elnyerésére a
maximális támogatási intenzitás keretein belül. A
pályázók érdekeinek figyelembevételével tovább
egyszerűsödtek a telepítési terv benyújtásának
szabályozásai, a tulajdonosi hozzájárulás
feltételei, valamint a szaporítóanyag beszerzésére
vonatkozó elvárások is.

A találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy támogatnak egy pénzügyileg erős és változatos
KAP második pillért, ugyanakkor ragaszkodnak a vissza nem térítendő beruházási támogatások
fenntartásához, amelyek az innovatív technológiák terjedésének kulcsfontosságú mozgatórugói. A
visszatérítendő támogatás és más pénzügyi eszközök csak kiegészítő jelleggel alkalmazhatók –
hangsúlyozzák. Ahhoz, hogy versenyképesek és ugyanakkor fenntarthatóak legyenek a régió
országai, a mezőgazdasági és élelmiszeripari innovációk második pilléren belüli támogatásának az
egyik fő prioritásnak kell lennie.

A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a
beruházások sikeres megvalósulása érdekében az
érintettek részletesen tájékozódjanak a pályázati
követelményekről. A módosított pályázati
felhívás
a https://www.palyazat.gov.hu/vp24133-16-gygynvny-termeszts oldalon érhető el.

Álomsajtok egy álomfaluból
Novák Péter őstermelőnél, és egyben Kovácsszénája polgármesterénél tett látogatást október
hónapban Vanyúr Arnold, az MNVH Baranya megyei területi felelőse.
1981-ben született Pécsen, Kovácsszénájára 3 éves korában látogatott először, amikor is szülei itt
vásároltak egy 1888-ban épült parasztházat. Pécsről jártak ki hétvégenként, számára ez volt a világ
közepe, és ez így is maradt a mai napig. Feleségével, és időközben született gyermekeikkel 2009óta élnek a településen, miután szüleitől megvásárolták az ingatlant. A község Pécstől 25 km-re,
a Mecsek északi-észak-nyugati lejtőin fekvő aprófalu. A változatos táj, annak izgalmas szépsége,
az erdők, szántóföldek, legelők közt elhelyezkedő hangulatos falu nyugalma, a természeti
értékeket megőrző, azokat gyarapító emberi beavatkozások olyan együttest alkotnak, melyek
Kovácsszénáját hazánk és Európa egyik kedvelt kiránduló- és turistaparadicsomává tehetik.
Novák Péter – barátainak csak Patyó -, három és fél hektáros területen gazdálkodik, kecskéket
tart, akik úgy kerültek ide, hogy elege lett a fűnyírásból, birkákat keresett, hogy azok legeljék le
a füvet. Birkát éppen nem kapott, lettek helyettük kecskék. Mivel a kecskék és a tej adottak voltak,
ezzel együtt adta magát az is, hogy a tejet valamilyen formában fel kell dolgozni. Pétert mindig is
vonzotta a sajtok sokszínűsége, egyedi ízvilága. 2011-ben kezdte el készíteni a sajtokat, először
hobby szinten. Folyamatosan járta a sajtkészítőket, továbbá az ország legrégebbi tejipari
iskolájában, Csermajorban tökéletesítette a tudását.
Folyamatosan kereste a pályázati lehetőségeket, melyben nagy segítségére volt a Mecsekvidék
Helyi Egyesület elnöksége, munkaszervezete, akik folyamatos szakmai segítséget nyújtottak mind
az ő, mind pedig a pályázatainak elkészítését és menedzselését lebonyolító EU-Winner Kft.
számára. 2013-ban 11 708 868 Ft és 3 892 232 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a
Mecsekvidék HACS LEADER pályázatain elképzelései megvalósításához. Az istálló, ahol
készültek a sajtok, nem feleltek meg az előírásoknak, és a pályázatok segítségével sikerült egy
igazi sajtmanufaktúrát megépítenie – melyhez az ihletet egy osztrák kézműves sajtmanufaktúra
adta -, a több mint száz éves házuk gazdasági épülete mögött, ami nem csak egy munkahely a
számára, hanem egy élmény és egy kis csoda Kovácsszénáján. Emellett fontos szempont volt,
hogy a sajtgyártás bárki számára bemutatható legyen. Az építkezés során nagy hangsúlyt fektetett
a környezettudatosságra is, így például a sózókád, ahol a sajtok a kellő sós ízüket veszik fel, közel
vannak a fúrt kúthoz, és innen történik a sóoldat állandó hőntartása.
Megítélése szerint az emberek számára egyre fontosabb, hogy minőségi élelmiszert fogyasszanak,
amit a napjainkban zajló gasztroforradalom is segít. Tevékenységével egyfajta missziót is vállalt,
szeretné megmutatni, hogyan lehet modern eszközökkel hagyományos, egyben egészséges
élelmiszert előállítani. Motiválják azok a kutatási eredmények is, melyek szerint a kecsketej és a
belőle készült termékek biológiai összetevőik miatt igen jól használhatók különböző
antibiotikumokkal gyógyítandó megbetegedések, valamint allergiás és rákos megbetegedések
esetében is. A sajtjai közt megtalálható a friss fűszeres a friss füstölt sajt, de leginkább hosszan
érlelt desszertsajtokat készít, melyek a borozáshoz nélkülözhetetlen kulináris élményt nyújtanak.
Felesége, Dr. Tóth Eszter fogorvos, és szabadidejében bonbonokat készít. Jövőbeni terveik között
szerepel egy kézműves bonbon műhely kialakítása is, ahol különféle formájú, ízesítésű
bonbonokat szeretnének készíteni, az alapanyagokat gondosan összeválogatva a helyi
termelőktől, valamint felhasználásra kerülnének a sajtmanufaktúrában előállított termékek is.
Összegzésképpen megállapítható, hogy Novák Péternek sikerült megvalósítania a kezdeti céljait,
és egy erre a régióra jellemző különleges sajtokat kifejlesztenie, hozzájárulva ezzel a települése
és a vidék fejlődéséhez is.

Eddig csaknem 23 milliárd forint beruházási
támogatás a baromfitartók számára
A Miniszterelnökség 207 baromfitartó kérelmét
támogatta, akik most 22,6 milliárd forint értékben
valósíthatják
meg
állattartó
telepük
korszerűsítését. A Vidékfejlesztési Program
keretében beérkezett kérelmek elbírálása
folyamatos, így a támogatott projektek száma és a
támogatás összege tovább növekszik majd a
napokban.
A sertés- és szarvasmarhatartó telepek
korszerűsítését követően a baromfitartókat
támogató felhívásra beadott kérelmekről hirdetett
eredményt a Miniszterelnökség. Tekintettel a
jelentős mértékű túligénylésre, az eredetileg erre a
célra elkülönített közel 20 milliárd forintos keret
megemeléséről döntött a tárca és első körben
összesen 207 darab kérelmet részesített pozitív
elbírálásban, 22,6 milliárd forint értékben. Fontos
kiemelni, hogy a beérkezett kérelmek elbírálása,
értékelése még nem fejeződött be teljes körűen,
illetve a benyújtott kifogások elbírálása sem zárult
még le, ezért az ágazat számára megítélt
támogatás összege és a nyertes projektek száma
növekedni fog a következő időszakban.
A mostani döntés eredményeképpen, a
Miniszterelnökség az elmúlt hetekben eddig
mintegy 77 milliárd forint, állattartókat érintő
beruházási forrás odaítéléséről döntött, amely a
sertés-, a szarvasmarha-, valamint a baromfitartó
gazdaságok állattartó telepeinek fejlesztéseit
segíti.
A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon
hamarosan a „jóváhagyott” státuszba kerülnek, és
a támogatói okiratokat elektronikus úton
folyamatosan fogják megkapni.

Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés című (VP4-10.1.1-16 kódszámú és a
VP4-10.1.1-15
kódszámú)
felhívások
dokumentációja.
A módosítással törlésre került a kötelező képzésen
történő
részvételére
vonatkozó
konkrét
véghatárnap megjelenítése a pályázatban. A
továbbiakban a rendelkezés szerint a támogatást
igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét
követően a kötelezettségvállalás időszakában
agrár-környezetgazdálkodási képzésen egyszer
részt venni. A képzések időpontjáról a
későbbiekben a képzésre jogosult szervezet nyújt
majd tájékoztatást az érintettek felé. Amennyiben
a támogatott személyében változás történik a
támogatási időszak alatt, a kötelezettség
átvevőjének – az átvételére vonatkozó évet
követően kell képzésen részt vennie kivéve, ha
már korábban kötelezettként részt vett képzésen.
A webGN – s ezzel együtt a tápanyaggazdálkodási terv készítésére kötelezetteknek a
tápanyag-gazdálkodási terv - benyújtására
vonatkozó határidő egy hónapra rövidül a
kifizetések meggyorsítása érdekében, azaz az
elektronikus benyújtás az adott évet követő év
január 1. és január 31. közötti időszak.
Fentieken túl a VPAKG2016 pályázati felhívás

Elindult a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció
Minden idők legnagyobb szálláshelyfejlesztési programja indult el – 30 ezer szoba újulhat meg,
ötezer új munkahely jöhet létre Magyarországon a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programnak
köszönhetően. A program első ütemét október 5-én meghirdette a Magyar Turisztikai Ügynökség,
a pályázók akár a beruházás értékének a 70 százalékát is megkaphatják vissza nem térítendő
támogatásként. A fő cél, hogy a vidéki szálláshelyek megújuljanak, a pályázatok elbírálásánál
kiemelt szempont, hogy a fejlesztések gazdaságilag hosszú távon fenntarthatóak legyenek.
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program minden idők legnagyobb turisztikai fejlesztéseket
összefogó kormányzati ernyőprogramja. Célja, hogy Magyarország Közép-Európa turisztika
központja legyen. A program célja olyan desztinációs szemléletű, innovatív és komplex turisztikai
fejlesztési projektek támogatása, amelyek gazdaságilag fenntarthatóak, és az egyes termékek
összekapcsolódásán keresztül erősítik a térségi kínálatot, oldják a turizmus szezonális
egyenlőtlenségeit.
A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program
zászlóshajó projektje. A konstrukció 14 éves futamideje alatt a vidéki Magyarország szállodái és
panziói újulhatnak meg. A felhívások elérhetővé váltak a kisfaludyprogram.hu oldalon. A
program első ütemét valamennyi vidéki panzió megújítására, valamint a Tokaj, Felső-Tisza és
Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség szállodafejlesztéseinek támogatására hirdette meg a
Magyar Turisztikai Ügynökség.
A pályázat célja a szolgáltatási színvonal emelése, a tematikus szolgáltatások kapacitásának
növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
elősegítése, oldva a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket, a helyi turisztikai fejlesztési
irányvonalakhoz illeszkedve. A Magyar Turisztikai Ügynökség a bírálati szempontok között
kiemelten kezeli a hosszú távú turisztikai és pénzügyi fenntarthatóságot, a beruházás turisztikai
szükségességét és a minőségi javulás kritériumrendszerét.
A panziók fejlesztésére 2017. október 19. és december 4. között, míg a Tokaj, Felső-Tisza és
Nyírség kiemelt turisztikai desztinációban található szállodák fejlesztésére 2017. október 19. és
november 20. között nyújthatóak be támogatási igények.
Mindhárom felhívás esetében a Kormány által biztosított, a hazai költségvetésből finanszírozott,
vissza nem térítendő támogatás maximális intenzitása 70 százalék, emellett a Magyar Turisztikai
Ügynökség és a Magyar Fejlesztési Bank együttműködésének köszönhetően az önerő egy
részének biztosításához a pályázók felhasználhatják az MFB kedvezményes kamatozású
hiteltermékét, melyet ehhez a programhoz fejlesztettek ki.

Újra igényelhető méhészeti támogatás
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program
alapján 2017. október 16-ától újra
igényelhető méhészeti támogatás.
A 2017/2018. végrehajtási időszakban (2017.
augusztus 1. - 2018. július 31.) az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban:
OMME) tagsági viszonnyal rendelkező méhészgazdálkodói
valamint
az
OMME
és
tagszervezetei 2017. október 16-ától nyújthatják
be
kifizetési
kérelmeiket
a
Magyar
Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár). A
támogatás
igénybevételéhez
szükséges
kérelemnyomtatványok nem változtak, továbbra
is a 8/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény,
a 11/2017. (II. 23.) számú Kincstár Közlemény,
illetve a 12/2017. (II. 23.) számú Kincstár
Közlemény szerinti nyomtatványokon kell a
kifizetési kérelmeket benyújtani, amelyek
elérhetőek a Kincstár honlapján (elérési útvonal:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu
/
Közlemények). A 2017/2018. végrehajtási
időszakban a méhész-gazdálkodók esetében a
támogatási jogosultság alapja - a 2017. évre
vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során
megállapított és azt követően legkésőbb 2017.
november 15-éig az illetékes állategészségügyi
hatósághoz beérkezett bejelentések alapján a
Tenyészet
Információs
Rendszerben
(a
továbbiakban: TIR) nyilvántartásba vett,
valamint a kifizetési kérelem Kincstárhoz
történő benyújtásának napján is - a méhészgazdálkodó tulajdonában lévő méhcsaládok
száma. A TIR nyilvántartásba 2017. november
15-ét követően bejelentett méhcsaládok után
támogatás nem vehető igénybe.
Felhívom kedves Partnerem figyelmét, hogy
minden pályázattal kapcsolatos, aktuális
információm
megtalálható
a
www.szechenyi2020.hu oldalon!

A támogatási igények befogadása és értékelése folyamatosan történik majd.

Október 1-jétől új, egyszerűbb nyilvántartási lehetőség a kisüzemi bortermelők számára

Az 1.000 hektoliternél kevesebb bort előállító, a jövedéki törvényben meghatározott kisüzemi bortermelők számára új nyilvántartási lehetőséget vezet be
a 49/2017 (IX. 29.) FM rendelet 2017. október 1-jétől.
A kisüzemi bortermelők választhatnak, hogy pincekönyvben vagy az úgynevezett kisüzemi bortermelői regiszterben tartják nyilván a borászati
tevékenységüket. Amennyiben a termelő el szeretné kezdeni vagy át szeretne térni a pincekönyvről a regiszter vezetésére, azt a területileg illetékes
hegybírónak írásban kell jeleznie a nyilvántartás vezetésének kezdetét vagy a változást megelőző munkanapig. A kisüzemi bortermelői regiszter vezethető
papíralapon vagy elektronikusan.
A kisüzemi bortermelői regisztert a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) állítja elő és hitelesíti. A hitelesítést a borászati üzem felelős vezetője kérheti.
A HNT a hitelesített regiszterekről nyilvántartást vezet. A regisztert a borászati termék tárolásának helyén kell tartani. Ellenőrzés során két órán belül az
ellenőrzést végző rendelkezésére kell bocsátani. A nyilvántartó lapokat a nyilvántartással érintett utolsó tétel elszállításától 5 évig meg kell őrizni. A
regiszter megsérülését, elvesztését, megsemmisülését 72 órán belül be kell jelenteni a területileg illetékes hegybírónak. A regiszter elektronikus előállítását
és kitöltését végző számítógépprogram alkalmazását legkésőbb a használat megkezdését megelőző munkanapig írásbeli nyilatkozattal be kell jelenteni a
területileg illetékes hegybírónak, amelyet továbbít a NÉBIH-nek. Az elektronikus kisüzemi regiszter alkalmazásának feltételeit a rendelet rögzíti. Az
elektronikus kisüzemi regiszterrel kapcsolatban bekövetkezett adatvesztést a borászati üzem engedélyese 72 órán belül köteles a NÉBIH részére írásban
bejelenteni.

Csaknem harmincmilliárd forint beruházási támogatás a szarvasmarhatartók számára
A Miniszterelnökség döntött a Vidékfejlesztési Program szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését szolgáló felhívásának kérelmeiről, melynek keretében
mintegy harmincmilliárd forint támogatásban részesültek a nyertes pályázatok.
Az állattartó telepek korszerűsítését szolgáló fejlesztésekre a Vidékfejlesztési Program keretében 70 milliárd forint került elkülönítésre. A pályázatok
elbírálása folyamatos, melynek eredményeképpen most a szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését támogató felhívásra beadott kérelmekről hirdetett
eredményt a tárca. Tekintettel a jelentős mértékű túligénylésre, a Miniszterelnökség az eredetileg erre a célra elkülönített mintegy 20 milliárd forintos keret
megemeléséről döntött és 552 darab kérelmet részesített pozitív elbírálásban, 29,6 milliárd forint értékben.
A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba kerülnek, és a támogatói okiratokat elektronikus úton folyamatosan
fogják megkapni.
A Miniszterelnökség nemrégiben a sertéstartó telepek korszerűsítését támogató felhívás esetében is eredményt hirdetett, ahol – szintén az eredeti közel 20
milliárd forintos keret megemelése mellett – 181 darab kérelem 24,6 milliárd forintos támogatásáról döntött. A két felhívás keretében így 54,2 milliárd
forintnyi beruházási forrás segíti a sertés és szarvasmarhatartók fejlesztéseit.

Programajánló
November 1 – Termelői Piac, Búza tér, Pécs
November 3 – BEST of PÉCS 2017, Pécsi borvidék aranyérmes és prémium borainak kóstolója, Corso Hotel, Pécs
November 4 - V. Nagy Orfűi Szalonna Fesztivál, Orfű
November 11 - Márton Napi Fesztivál a bikali Élménybirtokon, Bikal
November 11 - Márton napi libanapok Günzer Tamás Pincészetében, Villány
November 12 – Héttorony Fesztivál, Szigetvár
November 14 - Akit az istenek szeretnek - Csákányi Eszter estje, Siklós
November 17 - Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása, Dombóvár
November 17-19 - Mecsek Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület Kiállítása, Harkány
November 18 – Középkori programok a bikali Élménybirtokon, Bikal
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