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HACS Hírek 

Az egyesületek jelentik a LEADER jövőjét 

A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI.10.) VM rendelet alapján 

a nonprofit gazdasági társasági formában működő helyi akciócsoportok címe 2012. április 30-

ig visszavonásra kerül. A cím nélküli nonprofit társaságok azonban az új HACS bevont 

szervezeteként működhetnek tovább. 

Az 54/2011. VM rendelet 4/A. § (3) bekezdése értelmében „Új HACS szerveződése esetén a 

LEADER HACS cím odaítélésének feltétele, hogy az új HACS a területen érvényes HVS 

megvalósulása érdekében rendelkezzen a delegálási szerződés szerinti feladatok 

munkaszervezet vagy bevont szervezet útján történő ellátásáról.” 

A LEADER HACS cím adományázásának további feltétele az, hogy új HACS 

munkaszervezete, illetve a bevont szervezet megfelel-e a 30/2012. VM rendelet 8. 

mellékletében szereplő delegálási követelményjegyzékben foglalt tárgyi és személyi 

feltételeknek.  

A fentiek értelmében 2012. május 1-jétől az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület 

LEADER HACS-ként elismerésre került. Az egyesület elnökét Domonyi László, Kiskőrös 

város polgármestere, valamint a munkaszervezet vezetőt Pethő Attila személyében 

tisztelhetjük. Az egyesület a jövőben is a jól megszokott helyen (6200 Kiskőrös, Luther M. tér 

1.) várja kedves ügyfeleit. 

Forrás: ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület 

 

Pályázati lehetőség mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére  

 Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2012. (V. 21.) számú MVH 

Közlemény. 

A közleményt, valamint a kérelmek benyújtásához szükséges formanyomtatványokat, 

kitöltési útmutatókat az alábbi linken keresztül érhetik el. 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk712012 

A mikrovállalkozások számára kiírt pályázaton támogatásra az 5000 fő alatti lakosságszámú 

és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű településeken működő mikrovállalkozás, induló 

mikrovállalkozás és az a természetes személy jogosult, aki vállalja, hogy a támogatás 

megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk712012
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vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású 

alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi. 

A pályázat keretében támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek 

támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez 

közvetlenül kapcsolódó alábbi, gazdaságon kívül végzett tevékenységre. 

Az ügyfelek legalább 1 millió, legfeljebb 25 millió forintot igényelhetnek. A támogatás 

mértéke hátrányos helyzetű településeken 65%, egyébként 60%. 

Az ügyfél támogatási kérelmet olyan, az alábbiakban felsorolt település bel- vagy külterületén 

megvalósuló fejlesztésre nyújthat be, amely település bel- vagy külterületén a támogatási 

kérelem benyújtásának időpontjában a természetes személy ügyfél, akkor lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel, mikrovállalkozás ügyfél székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 

rendelkezik. 

A ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területéről a következő települések 

jogosultak támogatásra: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Páhi, 

Soltszentimre, Tabdi, Tázlár.  

A támogatási kérelmeket postai úton lehet benyújtani 2012. június 1-30 között a 

LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.  

Forrás: ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

 

 

A 2008. évben málna-, és földieper termesztők, a területalapú támogatáshoz kapcsolódó 

elkülönített bogyós gyümölcs támogatási jogosultságot igényelhetnek. 

Bogyós gyümölcs támogatási jogosultságot szerezhet az a mezőgazdasági termelő, vagy 

annak jogutódja, aki vagy amely a referencia évre (2008) vonatkozó, az Európai 

Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 

Június 11-ig még igényelhetnek támogatást a 

málna- és földieper termelők! 
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2008. évi igénybevételével kapcsolatosan jogerős határozattal megállapított málna, illetve 

földieper terület alapján támogatást kapott és 2012-ben egységes kérelmet nyújt be. 

A támogatásra a termelő akkor válik jogosulttá, ha az egységes területalapú támogatás iránti 

kérelmét az MVH részben vagy egészében jóváhagyja, azaz SAPS jogosult lesz. Mintegy 600 

ügyfél lenne jogosult a támogatásra, azonban a málna és földieper termelők csak mintegy 

20%-a nyújtotta be az igénylését! 

Forrás: www.palyazatihirek.eu 

 

Júliusban indul a 2012-es tanyapályázat 

A tanyasi életmód elismerését segíti a 2011-ben meghirdetett Tanyafejlesztési Program. A 

nagy népszerűségre való tekintettel az idén 1,5 milliárd forinttal hirdeti meg a tárca a 

tanyaprogramot – jelentette be Fazekas Sándor a Fülöpházán tartott sajtótájékoztatón. A 

pályázatokat várhatóan júliustól lehet benyújtani. A tervek szerint a tavalyi 206 település 

helyett az idén 240 alföldi településről pályázhatnak az érintettek. A 2011. évi programhoz 

hasonlóan az idén is két célterületre várják a jelentkezőket: lesznek önkormányzati típusú, 

helyi közösségek számára, valamint egyéni típusú, tanyagazdáknak kiírt pályázati 

konstrukciók. 

A pályázóknak 2012. június 30-áig kell megvalósítaniuk a fejlesztéseiket. Az elszámolást 

követően 2012. szeptember-októberében a teljes támogatási összeget megkapják a pályázók. 

A pályáztatás fő célja a kis és közepes családi vállalkozások, valamint az állattartó 

gazdálkodók megerősítése. 

Forrás: www.palyazatihirek.eu 

 

EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK 

Lezárult az egyeztetés a fiatal gazda támogatás rendelt tervezetéről 

Újabb és várhatóan utolsó egyeztetésre került sor a fiatal gazda támogatás tervezetéről 2012. 

május 16-án a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 

A korábbi jogszabály-tervezetben megjelent kétfordulós értékelés szándéka mögött a korábbi 

támogatási időszakok tapasztalati álltak. Látható volt, hogy sok kérelmező komoly összegeket 

fizetett ki a kérelme összeállításáért, pedig a nagyszámú kérelmező és a szakmai pontjainak 

alacsony száma miatt szinte lehetetlen volt, hogy forráshoz jusson. Emiatt nagyon komoly 

http://www.palyazatihirek.eu/
http://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/20-mezgazdasagi-palyazatok/2265-juliusban-indul-a-2012-es-tanyapalyazat-
http://www.palyazatihirek.eu/
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adminisztratív terhek kerültek a végrehajtó szervre, fokozva a rendszerben annak belső 

logikája miatt amúgy is meglévő nehézkességet és lassú ügyintézést. Az intézkedés új 

meghirdetéséhez elenyésző forrás áll a rendelkezésre. 

Az igény pedig érzékelhetően nagy. Megjegyezzük, hogy az is nyilvánvaló, hogy várhatóan a 

kérelmek egy jelentős része a hosszú távon nem feltétlenül gazdálkodni szándékozó, szakmai 

gyakorlattal, háttérrel nem rendelkező személyektől érkezne. A kevés pénzt oda célszerű 

juttatni, ahol az a célokkal leginkább összhangban hasznosul. Emellett világos szabályok 

megalkotásával a kérelmezőre lehet bízni azt, hogy a várhatóan sikertelen kérelem 

elkészítésébe is pénzt és energiát fektet-e. 

A támogatási jogcímrendelet egy újabb közigazgatási egyeztetés után június első felében 

megjelenhet. Ez, elvileg, lehetővé teszi a támogatási kérelmek beadását már a nyár folyamán. 

Az Európai Unióban 2014-től új támogatási időszak indul. A jelenleg ismert támogatási elvek 

és célok kimondottan támogatják, várhatóan nemcsak szavakkal a fiatal generációt. Ez azt 

jelenti, hogy alig másfél év múlva lehetősége lesz Magyarországnak is egy hatékony és 

jelenlegihez képest integráltabb, több csatornás támogatási rendszer elindítására.  

Forrás: www.agrya.hu 

 

8,5 milliárdot kapnak a magyar borászok 

Két év múlva, 2014-től a Közös Agrárpolitika (KAP) következő pénzügyi időszakában 29 

millió eurót – több mint 8,5 milliárd forintot – kapnak évente a magyar borászatok – 

tájékoztatott a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) pénteken. 

A tervek szerint az Európai Unió 2015-től eltörölné a szőlőtelepítési szabályozást, ami a 

tömegborok előállítóinak kedvezne. Ezért a VM a szakmai szervezetekkel teljes egyetértésben 

ellenzi a szőlőtelepítés liberalizációját – közölte az államtitkár. Utalt arra: több mint 

egymilliárd forint jut az idén borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére. 

Nagyobb arányban kaphatnak támogatást borászati fejlesztésekre a mikro-, kis- és 

középvállalkozások. Kiszélesítették azoknak a körét, akik az üzemüket modernizálhatják. 

Hozzátette: a tárca már dolgozik azokon a feltételeken, amelyek lehetővé teszik, hogy a 2012-

ben és a 2013-ban szerkezetátalakítást végrehajtó termelők is támogatáshoz jussanak.  

A közlemény kitér arra is: a VM célja, hogy minden, a szőlő- és bortermelők számára 

felszabadítható forrást a szőlőültetvények megújítására lehessen fordítani. Ezért a szaktárca 

mintegy egymilliárd forintot csoportosított át azoknak a gazdálkodóknak, akiknek ez irányú 

kérelmét a keret kimerülése miatt tavaly elutasította a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (MVH). Az idén 22,5 millió euró (mintegy 6 milliárd forint), 2013-ban pedig 22 

http://www.agrya.hu/
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millió euró (mintegy 5,5 milliárd forint) áll rendelkezésre a jóváhagyott egyéni tervekben 

foglalt intézkedések megvalósítására. A szőlő- és bortermelők így az idén és jövőre a 

pótlólagos forrással együtt mintegy 13 milliárd forintos forráshoz jutnak ültetvényeik 

átalakítására. 

Forrás: www.emva.hu 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park egyedülálló értékeire hívta fel a figyelmet a vidékfejlesztési 

miniszter 

A különleges növény-és állatvilággal büszkélkedő Kiskunsági Nemzeti Park értékeire hívta 

fel a figyelmet a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor elmondta: a jelenlegi gazdasági 

helyzetben kevesen engedhetik meg maguknak, hogy kontinensnyi távolságokat utazzanak, 

ezért kitűnő lehetőség nyílik arra, hogy felhívjuk a figyelmet Magyarország egyedülálló 

természeti értékeire. A miniszter ezért döntött úgy, hogy népszerűsíti a nemzeti parkokat, a 

kiskunsági program a sorozat hatodik állomása volt. 

A bugaci tűzeset tapasztalatai alapján a légi tűzoltás újraszabályozását kezdeményezi a 

vidékfejlesztési miniszter a kormánynál annak érdekében, hogy a nehezen megközelíthető 

területek is biztonságban legyenek – jelentette be Fazekas Sándor.  

 

http://www.emva.hu/
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A Kiskunsági Nemzeti Park az országban másodikként, 1975-ben alakult meg azért, hogy 

megóvja a kiskunsági táj különleges arculatát és természeti értékeit. A térség jellegzetességét 

a homokbuckák, kunhalmok, szikes tavak és az azokat körülvevő szikes puszták adják. Olyan 

különleges fajok élnek itt, mint a túzok, a rákosi vipera, vagy a tartós szegfű. Kizárólag a 

nemzeti park működési területén él egy kisebb délvidéki földikutya állomány is. 

  

Forrás: www.kormany.hu 

 

Programajánló 

Gasztronómiai fesztivál Budapesten 

A tradicionális és egyedülálló magyar libamájat kóstolhatják meg azok, akik június 1-3. 

között Budapestre látogatnak. Először rendezik meg a Libamájfesztivált a fővárosban, a 

gyönyörű Budai Várban. A finomságok mellett kiváló magyar borok, kulturális programok, 

táncbemutatók, koncertek várják a látogatókat. 

A sült libamáj több száz éve a magyar gasztronómia büszkesége, a magyar libamáj páratlan 

minősége világszerte ismert. A fesztiválra látogatók a különböző libamájból készült ételek 

mellett Magyarország legismertebb borfajtáját, a híres Tokajit is megkóstolhatják, és más 

magyar gasztronómiai különlegességeket is megismerhetnek. A fesztiváli hangulatról élő 

koncertek, táncbemutatók, hagyományőrző játékok és gyerekprogramok gondoskodnak. A 

fesztivál fővédnöke Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. 

 

A Libamáj Fesztivál honlapja: http://www.libamajfesztival.hu/home_page 

Forrás: www.kormany.hu 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.libamajfesztival.hu/home_page
http://www.kormany.hu/

