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HACS Hírek 

A hónap eseményei: 

Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete az HACS illetékességi 

területén több településen tartott tájékoztató fórumokat a „Mikrovállalkozások létrehozására 

és fejlesztésére” irányuló pályázati kiírásról. Az e kiíráshoz kapcsolódó támogatási 

kérelmeket legkésőbb 2012. július 2-án adhatják postára a kedves ügyfelek. 

Június végén már az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI.8.) VM rendeletben 

megfogalmazott pályázati lehetőséget tolmácsolta egy újabb fórumon. A támogatási rendelet 

összefoglaló leírást a későbbiekben találják meg. 

A magasabb színvonalú ügyfél tájékoztatás és kérelemkezelés érdekében a rendeletekkel 

kapcsolatosan, az MVH által megrendezett továbbképzéseken vett részt a munkaszervezet. 

2012. június 27-én a Vidékfejlesztési Minisztérium által megrendezett LEADER Tájékoztató 

napon Pethő Attila, az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője 

jelent meg, s tájékozódott az előttünk álló feladatokról, a jövőbeni kilátásokról. 

Forrás: ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület 

 

Pályázati lehetőség turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez  

Támogatás vehető igénybe falusi, egyéb vagy gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó 

minőségi szálláshelyek és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő 

szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik 

fejlesztéséhez; valamint szálláshelyhez nem kötőtő épületek kialakításához, bővítéséhez, 

átalakításához és eszközrendszerének fejlesztéséhez. 

Támogatás igénybevételére jogosult: 

a) természetes személy, 

b) mikro-, kis- vagy középvállalkozás,  

c) települési önkormányzat, 

d) települési nemzetiségi önkormányzat 

e) önkormányzati társulás, 

f) nonprofit szervezet,  

g) egyház. 

Támogatható tevékenységnek és elszámolható kiadásnak minősül: 

a) építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka,  

b) szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök, 

c) horgászati célú fejlesztés, falusi vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése,  

d) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja,  
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e) egyéb elszámolható kiadások (hirdetés, engedélyezési eljárás díja stb.),  

f) eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló 

szoftver licencek ellenértéke. 

A támogatás mérték: 

a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, 

települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyház és nem 

közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet esetén, ha 

a. a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható 

kiadás 65%-a (Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Páhi, Tázlár, 

külterülettel: Kecel), vagy 

b. a fejlesztést nem hátrányos helyzetű településen valósítja meg, az összes 

elszámolható kiadás 60%-a (Akasztó, Soltszentimre, Tabdi, külterülettel: 

Kiskőrös, Soltvadkert); 

b) nonprofit szervezet és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához 

köthető fejlesztés esetén, az összes elszámolható kiadás 100%-a. 

 

A részletes pályázati kiírást magába foglaló 52/2012. (VI. 8.) VM rendeletet elolvashatják a 

Magyar Közlöny 68. számában, valamint a közleményt, a hozzá kapcsolódó 

formanyomtatványokat, s kitöltési útmutatókat megtalálják az MVH hivatalos honlapján 

(www.mvh.gov.hu) a 79/2012. (VI. 20.) számú MVH Közleményben. 

 

A támogatási kérelmeket postai úton lehet benyújtani Egyesületünkhöz 2012. július 1. és 

2012. július 31. között. 

Forrás: ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

 

Megjelent a fiatal gazda rendelet  

A Magyar Közlöny 2012. június 21-i számában megjelent az új fiatal gazda rendelet. A száma 

57/2012 (VI.21.) VM rendelet. 

A rendelet a korábban már jelzett 4 Mrd forintnál jóval több 

forrást nem állapít meg, a korábbi tervezetekhez képest csak a 

pontozás finomodott. A kérelmek benyújtása egy körös 

marad, a kérelem benyújtóknak a szakmai és horizontális 116 

pontból legalább 77 pontot el kell érniük ahhoz, hogy a 

kérelmet benyújthassák.  

 



HH ÍÍRRLLEEVVÉÉLL  
  

ÜÜDDEE--KKUUNNSSÁÁGG  VViiddéékkffeejjlleesszzttééssii  EEggyyeessüülleett 

2012. JÚNIUS 

 

3 

 

 

Ezzel a feltétellel jelentősen szűkül a benyújtók köre, de számításaink szerint így is 

többszörös túljelentkezés várható, hiszen a rendelkezésre álló forrás országosan kb. 360 

kérelem elfogadását teszi lehetővé.  

Forrás: www.agrya.hu 

 

2012-ben újra beadható több vállalkozásfejlesztési pályázat! 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése értelmében a 2012-es évben ismételten benyújtható 

lesz számos - az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett - vállalkozásfejlesztési és K+F+I 

pályázat. 

Az egyes pályázatok benyújtási határidejei az alábbiak: 

1.) Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése: 

Benyújtási határidő: 2012. december 31. 

 

2.) Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára: 

Benyújtási határidő:  

- Közép-Magyarországi Régióban: 2012. június 30. 

- Minden más régióban: 2012. december 31. 

 

3.) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása: 

Benyújtási határidő: 2012. december 31, 

 

4.) Mikrovállalkozások fejlesztése (Kombinált Mikrohitel): 

Benyújtási határidő: 2012. december 31. 

 

5.) Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése: 

Benyújtási határidő: 2012. december 31. 

 

6.) Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása: 

Benyújtási határidő: 2012. december 31. 

 

7.) Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és 

középvállalkozások részére: 

Benyújtási határidő: 2012. december 31. 

 

8.) Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása: 

Benyújtási határidő: 

- Közép-Magyarországi Régióban: 2012. május 31. 

- Minden más régióban: 2012. december 31. 

http://www.palyazatihirek.eu/legfrissebb-palyazatok/16-legfrissebb-palyazatok/2141-2012-ben-ujra-beadhato-toebb-vallalkozasfejlesztesi-palyazat
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9.) Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása: 

Benyújtási határidő: 2012. december 31. 

 

10.) Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának 

támogatása: 
Benyújtási határidő: 2012. december 31. 

Forrás: www.palyazatihirek.hu 

 

EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK 

Szöveges keresési lehetőség az ÉNGY-ben 
Az ügyfelek kérése alapján szöveges keresési lehetőséggel egészült ki az Építési 

Normagyűjtemény (ÉNGY). A felületen a "Szöveg" mezőbe beírva a keresett építési tétel 

megnevezésének egy jellemző részletét, az adatbázisból kilistázásra kerülnek mindazon 

tételek, amelyekben az adott szövegrészlet megtalálható. Ezután a keresett tételre rákattintva 

megjelennek a keresett adatok. 

Forrás: www.mvh.gov.hu 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló egyes beruházási jogcímek esetén a megvalósítási határidő 

módosult 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló, az alábbiakban felsorolt beruházási jogcímek 

jogcímrendeleteinek 2012. június 22-én hatályba lépett módosítása értelmében 

megváltoznak a megvalósítási határidőre vonatkozó szabályok a következőkben részletezett 

feltételek teljesülése esetén. A változások az 56/2012. (VI.21.) VM rendeletben olvashatók. 

A módosítással érintett jogcímrendeletek: 

•·Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek 

korszerűsítéséhez(ÁTK I.-II. 2007.04.23. - 2007.05.23. és 2007.08.13. - 2007.09.17. közötti 

benyújtási időszakok) nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) 

FVM rendelet 

•·Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet 

korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM 

rendelet (Kertészet korszerűsítése I.; 2008.04.01. - 2008.05.30. közötti benyújtási időszak) 
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•·Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi 

vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek 

fejlesztéséheznyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM 

rendelet (Öntözés I-II.2008.03.28. - 2008.05.02. és 2008.06.16. - 2008.07.16. közötti 

benyújtási időszakok) 

•·Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek 

korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. 

(III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Szárítók jogcím) 

•·Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek 

értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM 

rendelet (ÉLIP I.; 2008.05.05. - 2008.06.16. közötti benyújtási időszak) 

A módosítás azon ügyfeleket érinti, akik esetében a megvalósítási idő, az esetleges egyéb 

okból történő megvalósítási idő meghosszabbodást (vis maior, közbeszerzés) is figyelembe 

véve, a módosító rendelet hatályba lépésekor már lejárt, továbbá 

•·az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló - az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17. § (3) 

bekezdésében szabályozott - egyéves időszak még nem telt le, és 

•·az utolsó kifizetési kérelemre hozott határozat a módosító rendelet hatályba lépéséig 

nem emelkedett jogerőre. 

Forrás: www.mvh.gov.hu 

 

Stratégiát vált a vidékfejlesztés  

Rugalmasabbá kell tenni a vidékfejlesztési pályázatokat; kötelező lesz a többalapú tervezés - 

mondta a vidékfejlesztési államtitkár egy építészeti konferencián a Pannon Egyetemen. V. 

Németh Zsolt bejelentette: a tárca a nyár végén, ősz elején pályázatot ír ki a vidéki örökség 

megőrzése és fenntartható fejlesztése témakörben, a források a LEADER-en keresztül lesznek 

elérhetők. 

Németh Zsolt kérdésre válaszolva elmondta: 5-7 milliárd forintot fordítanak a vidék 

örökségének megőrzésére, de a pénzbeli támogatásnál sokkal fontosabbnak tartja, hogy a 

vidékfejlesztési stratégiát élettel telítsék meg. Bejelentette azt is, hogy a jövőben az egy 

terület, egy stratégia elv alapján születnek meg a fejlesztési programok, és kötelező lesz a 

többalapú tervezés. 

A pályázati rendszerben más megoldás kell találni a kis költségvetésű magánházakra, mivel 

ezek nem férnek bele a pályázati logikába; dolgozni kell a rugalmasabb támogatási 
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rendszeren. A vidékfejlesztés, örökségvédelem iránya a hagyományok irányába haladjon, ne a 

városokat másolja, s a tájidegen megoldásokat ne támogassa - fejtette ki V. Németh Zsolt. 

Forrás: www.emva.hu 

 

LEADER tájékoztató nap a VM-ben 

A jelenlegi és a következő európai uniós költségvetési időszak LEADER-támogatásainak 

kihasználását is hatékonyabbá teheti az a tájékoztató nap, amelyet június 27-én rendezett 

közösen a VM és a NAKVI, s melyen az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület 

képviseletében Pethő Attila, munkaszervezet vezető vett részt. 

LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) vezetői számára tartottak tájékoztató napot 

június 27-én. A Vidékfejlesztési Minisztérium épületében tartott eseményen a HACS-ok 

képviselői személyesen is feltehették kérdéseiket a jelenleg érvényes vidékfejlesztési program 

meghatározó szereplőinek. Az eseményen részt vett V. Németh Zsolt vidékfejlesztési 

államtitkár, Búsi Lajos helyettes 

államtitkár, Mezőszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

(NAKVI) főigazgatója, és Palkovics Péter, a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a NAKVI 

társszervezésében megvalósult rendezvényen fontos 

információkat nyújtottak az aktuális jogszabályokról, 

támogatási pályázatokról és jogcímekről. A tájékoztató 

segíthet abban, hogy a HACS-ok a lehető 

leghatékonyabban kössék le a 2013 végéig rendelkezésre 

álló európai uniós forrásokat, ugyanis az országnak nem 

érdeke, hogy „beragadjanak” ezek a támogatások. A 

rendezvény másik fontos témakörét a 2014-2020 közötti 

programozási időszakra való felkészülés, a tervezési 

folyamat elindítása alkotta. Ennek a kérdésnek különleges 

jelentőséget adott, hogy a jelenlegi tervek szerint a 

következő európai uniós költségvetési periódusban jóval 

nagyobb szerephez jut a LEADER megközelítés, nem csak a vidékfejlesztési támogatások 

tekintetében. 

Forrás: www.umvp.eu 

 

Melyik településre koccintanak az idén? 

Már lehet jelentkezni a legnépszerűbb borvidéki település címre, amelyet a szeptember 1-jei 

"Koccintás 2012" című rendezvényen osztanak majd ki. A megmérettetésre ingyenes a 

jelentkezés. 
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Elindult a jelentkezés a Legnépszerűbb borvidéki Település címért! A „Koccintás 2012” 

verseny időpontja 2012. szeptember 1. (szombat), 16 óra. Az esemény fővédnöke: Fazekas 

Sándor, vidékfejlesztési miniszter. 

Az esemény elkötelezett támogatói a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. 

Egy ilyen esemény minden bortelepülés számára alkalom, lehetőség értékei felmutatására, 

hogy egy vidám játék során még ismertebbé válhasson az ország legnépszerűbb borvidéki 

településeként. 

Az eseményre bárki jelentkezhet szervezőként, amelyhez csak egy egyszerű jelentkezési lapot 

kell kitölteni. 

Forrás: www.umvp.eu 

Hamarosan indulhat 2012. évi Tanyafejlesztési Program 

Elfogadta a kormány a 2012. évi Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 2012. 

évi felhasználásának szabályairól szóló kormányrendeletet. A Tanyafejlesztési Program a – 

szintén a kormány által elfogadott – Nemzeti Vidékstratégia egyik kiemelt térségi komplex 

vidékfejlesztési nemzeti programja. 

 

A Tanyafejlesztési Program célja a tanyai gazdálkodás megújítása sajátos értékeinek 

megmentésével, a tanyai életmód hátrányainak csökkentése, valamint a 2011-ben elindított és 

széles társadalmi népszerűségnek örvendő program folytatása.  A tavalyi programhoz képest 

jelentős változás, hogy a felhasználható keretösszeg megemelkedett 1,5 milliárd forintra, 

valamint a tervek szerint a tavalyi 206 település helyett idén 240 alföldi település pályázhat. 

 

A 2012. évi Tanyafejlesztési Program keretében olyan térségi, önkormányzati és 

tanyagazdasági fejlesztések támogathatók, amelyek elősegítik a tanyai gazdálkodás 

újraélesztését, a tanyai életmód hátrányainak csökkentését, az alföldi tanyás térségek 

fenntartható, a komplex vidékfejlesztésnek megfelelő fejlődését, a tanyák, valamint a tanyai 

életmód sajátos értékeinek megőrzését, valamint teljes összhangban vannak a Nemzeti 

Vidékstratégiában foglaltakkal. 

Forrás: www.kormany.hu 

 

 

Programajánló 

Vidék a főváros szívében – megnyílt a Kossuth téri piac 

http://www.kormany.hu/
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Jelképes, hogy a magyar vidék ízei, értékei itt, a főváros szívében, a Vidékfejlesztési 

Minisztérium árkádjai alatt kapnak helyet. A tárca valóban szeretné a szárnyai alá venni, és 

minden lehetséges eszközzel támogatni a termelőket – jelentette ki V. Németh Zsolt 

vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Kossuth téren megnyílt termelői piac átadásán. 

A Vidék Mustra termelői vásár június 29-

től a tervek szerint késő őszig, 

péntekenként, reggel nyolctól este hatig 

tart nyitva a Kossuth téren, ahová az 

ország minden területéről érkeznek majd 

a kiváló minőségű termékeket árusító 

kistermelők. 

A nyitónapon egyszerre 42 termelő 

kínálja portékáit az árkádok alatt, a 

vásárlás előtt a vevők meg is kóstolhatják 

a kiszemelt termékeket. 

Forrás: www.kormany.hu 

 

 


