
 

 

2017. szeptember 27. 

Pályázati hírek 

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése felhívás felfüggesztése 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból társfinanszírozott, Széchenyi 2020 

keretében megjelent „Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-

7.4.1.3-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a 

kötelezettségvállalási keret kimerülésére 

tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és 

a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) és 

(1a) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a 

támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 

2017. október 3. napján, 00 órától felfüggeszti. 

Megkezdődött az önkormányzatok előleg 

kérelmeinek kifizetése 

Szeptember első hetében már 182 millió forint 

előleget kézhez is kaptak azok az 

önkormányzatok, akik előleg kifizetési kérelmet 

nyújtottak be a Vidékfejlesztési Program 

településképet meghatározó épületek felújítását 

támogató nyertes pályázatuk után. Az 

előlegigénylések elbírálása folyamatos, az 

önkormányzatok bankgarancia nélkül juthatnak 

forráshoz. A megítélt támogatási összeg 50 

százalékához előleg formájában hozzájuthatnak a 

Vidékfejlesztési Program kedvezményezettei, 

amellyel a tapasztalatok szerint egyre többen 

élnek. A Miniszterelnökség egy uniós rendelet 

fordításbeli pontosításával azt is elérte, hogy a 

közjogi szervezetek, pl. önkormányzatok 

biztosítékmentesen, bankgarancia nélkül 

juthassanak előleghez. A településképet 

meghatározó épületek felújítását támogató 

felhívás esetében ez idáig 92 darab előlegkérelem 

érkezett be, amelyek feldolgozása folyamatos. A 

Magyar Államkincstár mostanáig összesen 182 

millió forintot utalt át az érintett önkormányzatok 

számára. A Miniszterelnökség célja, hogy az 

előlegigénylésekkel a nyertes pályázók a 

rendelkezésre álló uniós forrásokhoz minél 

gyorsabban és egyszerűbben hozzájussanak, ami 

hozzájárul a vállalt projektek mielőbbi sikeres 

megvalósításához. 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Partnerünk! 

Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szeptemberi hírlevelét olvassa.  Ha bármilyen kérdése 

vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél végén található elérhetőségeimen, állok 

rendelkezésére. Üdvözlettel: Vanyúr Arnold 

 

Naponta több száz érdeklődő fordult meg az MNVH standjánál 

 

Rekordot döntött az OMÉK, soha ennyi kiállító nem vett még részt az agrárium ünnepén. 

A Széchenyi Programiroda saját standdal és konferenciával várta az érdeklődőket. 

Több száz érdeklődő fordult meg naponta a Széchenyi Programirodához januárban 

csatlakozó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) saját standjánál a 78. Országos 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon szeptember 19-24. között Budapesten, a 

Hungexpo területén. A látogatók többségét a Vidékfejlesztési Program pályázatai 

érdekelték, de sokan voltak kíváncsiak az MNVH és a Széchenyi Programiroda 

munkájára is – összegezte a rendezvényen szerzett tapasztalatait Weidel Walter, a 

szervezet főtitkára. Az MNVH standjánál lehetett Kaba Lamine és Simone, a Novák 

Pince, a Házi Ízek Mamó Konyhájából, May Gábor, Krómy Gábor, Dr. Németh Ibolya, 

Dr. Bércesi Éva, Zsifkó Csaba, Lakatos Dezsőné, Fetter Klára, az NPK Charolais Kft., a 

Szende Pince és a Mecsek Portéka jóvoltából baranyai és még rengeteg féle, az MNVH 

további partnerei által előállított terméket kóstolni.   

A rendezvény szakmai programjaihoz kapcsolódva a Széchenyi Programiroda és az 

MNVH „Közel a segítség – Hálózatban együtt a vidékért” címmel konferenciát tartott 

péntek délután. Az eseményen együttműködési megállapodást írt alá az MNVH a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, az Agrárgazdasági Kutató Intézettel, a Román 

LEADER Szövetséggel, valamint a LEADER Egyesületek Szövetségével és a Magyar 

Urbanisztikai Társasággal. 

Mint ismert, idén januárban a vidékfejlesztési források gyorsabb lehívása és a pályázás 

könnyítése érdekében bővültek a Széchenyi Programiroda térítésmentes szolgáltatásai, 

ekkor csatlakozott az országos hálózattal rendelkező szervezethez a jelenleg 13 ezer 

partnerrel büszkélkedő MNVH. A szervezet szakértői a Programiroda megyeszékhelyi 

irodáiban ingyenesen bemutatják a vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat, 

segítenek választani az egyes fejlesztési lehetőségek közül. 

 

 

 

Még több fotó és beszámoló az eseményekről: www.mnvh.eu 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT 

Állandó Titkárság 

H-1053 Budapest, Szép utca 2. 

Központi e-mail cím: mnvh@szpi.hu 

 

http://www.mnvh.eu/


 

 

Eddig 969 milliárd forint értékben hirdettek meg vidékfejlesztési 

pályázatokat 

 

A Vidékfejlesztési Program 1300 milliárd forintos keretének 2/3-a került meghirdetésre 

a 2014-2020-as ciklusban.  

 

A programban összesen 68 pályázati felhívást tettek közzé, melyek közül 35 pályázati 

felhívást lezártak, 33 pályázati felhívás még nyitott, 345 milliárd forintos 

keretösszeggel. 

A determinációkkal együtt, eddig mintegy 774 milliárd forintra, több mint 60 százalékra 

vállalt kötelezettséget az Irányító Hatóság, a kifizetések nagysága pedig meghaladta a 

150 milliárd forintot. Júniusban még csak 480 milliárd forintra volt 

kötelezettségvállalás, azóta ez az összeg mintegy 300 milliárd forinttal nőtt. 

 

A nyár folyamán folyamatosan döntöttek a pályázatokról: az élelmiszeriparhoz 

köthetően a mezőgazdasági vállalkozások és az élelmiszeripari mikro- és 

kisvállalkozások pályázhattak, és egy, összességében több mint 90 milliárd forintos 

döntést sikerült meghozni ezen a területen. Emellett még vannak további, folyamatban 

lévő pályázatok, értékelések is. Így mintegy 180-200 milliárd forint összegű olyan 

beruházás valósul majd meg a következő két évben, amely a mezőgazdaság és az 

élelmiszeripar számára egyaránt meghatározó lesz. 

 

A települési önkormányzatok számára mintegy 25 milliárd forintot ítéltek oda, ebből a 

forrásból 800 település kapott támogatást. A kertészeti pályázat esetében is határoztak 

több mint 25 milliárd forint támogatási összegről, amelyben például hűtő, gomba és 

fóliaházak, valamint ültetvénytelepítések finanszírozásáról döntöttek.  

 

Az idén még várható a szarvasmarhatartást, a baromfitenyésztést és a juh-, valamint 

kecsketartást támogató pályázatokról való döntés is, illetve értékelik még a fiatal gazdák 

támogatási kérelmeit és az úgynevezett kisdiverzifikációs támogatásra beadott 

kérelmeket is. 
 

Átalakították a korábbi kifizető ügynökséget, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (MVH) feladatait a megyei kormányhivatalok és a Magyar Államkincstár vette 

át. A munkát ez év elejétől végzik a mostani felállásban a feladatokat átvevő 

szervezetek. Az új kifizető ügynökség végleges akkreditációja várhatóan ez év október 

15-től lesz érvényes. 

         
 

 

 

 

 

 
Programajánló 
 

Szeptember 30 – Október 1. – Tökfesztivál Orfű 2017, Orfű 

Október 6 - 8. – Villányi Vörösbor Fesztivál 2017, Villány 

Október 7.  – Harkányi Sörfesztivál 2017, Harkány 

Október 7. – Helyi termék és kézműves piac, Orfű 

Október 7. – I. Pisztrángfesztivál, Óbánya 

Október 13 - 14. – Mecsek Rallye, Orfű 

Október 20 – 22. - Pécsváradi Leányvásár 2017, Pécsvárad 

Október 22. – Vendel-napi búcsú, Magyarlukafa 

Október 28. - Almamelléki Erdei Vasút, kisvonattal a Zselicben, Almamellék 

Folyamatosan frissülő hírek, érdekességek a megyéből és azon túl az www.mnvh.eu oldalon! 

 

 

 

 

 

 

 

Méltányos eljárás a vidékfejlesztési 

támogatások öröklésére 

A Miniszterelnökség a gazdálkodók eredményes 

fejlesztései, valamint a vidékfejlesztési források 

hatékony felhasználása érdekében kibővített, 

egységes eljárást dolgozott ki a támogatások 

öröklésének lehetősége érdekében. A 

gazdálkodók érdekeinek érvényesítése céljából 

született módosítás szerint a támogatást igénylő 

elhalálozása esetén az örökös számára kiadhatóvá 

válik a támogatói okirat, amennyiben az örökös – 

a kérelem benyújtása mellett – maradéktalanul 

megfelel a pályázati felhívásban meghatározott 

jogosultsági és kötelezettségátadásra vonatkozó 

feltételeknek. Az új, kibővített eljárásnak 

köszönhetően nagyobb eséllyel valósulhatnak 

meg a tervezett vidékfejlesztési beruházások. 

A Miniszterelnökség felhívja az érintettek 

figyelmét, hogy a jogosultsági ellenőrzés és a 

tartalmi értékelés csak a jogerős hagyatékátadó 

végzés benyújtását követően kezdődhet el. Az 

örökös pedig csak abban az esetben kaphatja meg 

a támogatást, ha az elhunyt részére a támogatói 

okirat kiadható lenne, illetve az értékelés 

eredményeként az örökös is elérte a támogatói 

döntéshez szükséges ponthatárt. A fent említett 

esetekben a támogatói okirat kiadására vonatkozó 

kérelem benyújtási lehetőségéről minden esetben 

a Magyar Államkincstár tájékoztatja a vélelmezett 

örököst. 

Az érintett gazdálkodók számára kialakított 

méltányos és előnyös támogatás-öröklésre 

vonatkozó szabályozás érdekében a 

Miniszterelnökség módosította az érintett 

pályázati felhívásokat. 

Felhívom kedves Partnerem figyelmét, hogy 

minden pályázattal kapcsolatos, aktuális 

információ megtalálható a 

www.szechenyi2020.hu oldalon! 

 

Szeptember 23 – Izményi Falunap 

 Szeptember 23 – Zombai Szüreti Napok 

Szeptember 23 – Puttonyos Fesztivál, Paks 

Szeptember 23-24 – Dunaföldvári Szüreti Napok 

Szeptember 29 - Gímszarvas Trófeaszemle és Szarvas bőgő 

élménytúra, Tamási 

Szeptember 30 - Hajdina Fesztivál, Györe 

 

Üdvözlettel: Vanyúr Arnold 

 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse 

Tel.: 0630/ 261-1537 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet 

http://www.mnvh.eu/
http://www.szechenyi2020.hu/

