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HACS Hírek 

A hónap eseményei: 

Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodájába az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet szerint összesen 16 db támogatási kérelem 

érkezett be. 9 db kérelem esetén végezte el az Egyesület munkaszervezete az előzetes 

helyszíni szemlét. A kérelmek, illetve hiánypótlások feldolgozása folyamatosan történik. 

A mikrovállalkozások számára kiírt jogcím lezárását követően lehetőség volt az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 52/2012. (VI.8.) VM rendelet alapján is az Egyesülethez postai úton 

eljuttatni a támogatási kérelmeket. E jogcímre összesen az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési 

Egyesület illetékességi területéről 17 db kérelem érkezett be. E jogcím keretében az előzetes 

helyszíni szemlék kiírásra kerültek, melyek október hónapban kerülnek megtartásra. 

A központilag elfogadott kérelemkezelési ütemterv szerint, 2012. decemberében ügyfeleink 

kézhez kapják mindkét jogcím vonatkozásában határozataikat.  

 

Kifizetési kérelmek benyújtása 

2012. augusztus 1. és 2012. december 31. között a nyertes pályázóknak lehetőségük van 

kifizetési kérelmet benyújtaniuk. A kifizetési kérelmekről szóló 

közlemények és formanyomtatványok az MVH honlapján 

megtalálhatóak. 

Jogcím MVH közlemény elérhetősége 

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

vhk1072012 

Mikrovállalkozá

sok létrehozása 

és fejlesztése 

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

vhk982012 

Turisztikai 

tevékenységek 

ösztönzése 

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

vhk972012 

Falumegújítás- 

és fejlesztés 

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

vhk952012 

Vidéki örökség 

megőrzése 

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

vhk962012 

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk982012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk982012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk972012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk972012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk962012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk962012
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Falumegújítás és vidéki örökség jogcím – hamarosan beadhatók a 

támogatási kérelmek 

Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy 2012. 

október 15. és november 15. között nyílik meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap III. tengelyének 2 jogcíme: 

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 

megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe 

vehető támogatások pályázati kiírása, valamint  

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –

fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás.  

A támogatási rendelet előreláthatólag a jövő hét folyamán jelenik meg a Magyar 

közlönyben.  

Mindkét jogcím esetében támogatási kérelmek benyújtására jogosultak: 

- települési önkormányzatok,  

- települési kisebbségi önkormányzatok,  

- önkormányzati társulás,  

- nonprofit szervezetek,  

- egyházak. 

Fontos: 

Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén található 3 város 

esetében (Kecel, Kiskőrös, Soltvadkert) a beruházás a település külterületén valósítható 

meg.  

Támogatás mértéke: 

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a-  

Támogatás vehető igénybe: 

1) Vidéki örökség megőrzése jogcím alatt: 

- helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész felújítására, 

gyalogutak, parkoló kialakítására, zöld felület rendezésére, kerítés kialakítására, 

felújítására,  

- természeti és történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának 

javítására, kialakítására, pihenőhelyek létesítésére, felújítására,   

- helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő 

intézkedések megvalósítására, tanösvények, tematikusút, túraútvonalak kialakítására, 

tájékoztató kiadványok készítésére, helyi természeti, történelmi és kulturális 

értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére,  

- építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények 

felmérésére, a helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet előkészítésére, 
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amennyiben az így védetté nyilvánított építmények közül legalább egy építmény 

felújítása megvalósul. 

2) Falumegújítás és –fejlesztés jogcím alatt: 

- helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró 

épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres láthatóságának biztosítása esetén 

belső felújítására, korszerűsítésére, új épületrész kialakítására, zöld felület 

rendezésére, parkoló, kerítés kialakítására, 

- település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre, kisléptékű infrastruktúra-

fejlesztésre, közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, zöldfelület, látvány- és 

használati térelemek kialakítására,  

- alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek 

javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az 

előírásoknak történő megfeleltetésére, ehhez kapcsolódóan: 

  fedett és fedetlen elárusítóhelyek, 

 egyéb üzlethelyiségek, 

  egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, 

 raktárak, 

  szociális és hatósági helyiségek, 

 szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és 

vízellátására, parkoló, út, 

 szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők 

fejlesztésére, 

 a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, 

berendezések beszerzésére, 

 a település rendezési tervének módosítására; 

- kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők 

korszerűsítésére,  

- sport-, bmx-, gördeszkapálya kialakítására, fejlesztésére. 

 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

Akár 60%-os támogatás halászati, akvakultúra és halfeldolgozó 

beruházásokhoz! 

Európai Uniós támogatás igényelhető halászati, akvakultúra és halfeldolgozás beruházásainak 

- gépek, eszközök beszerzése, épületek építése -  támogatásárhoz akár 150 millió Ft értékben. 

A támogatás aránya 40-60%-ig terjedhet. 

http://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/20-mezgazdasagi-palyazatok/2326-akar-60-os-tamogatas-halaszati-akvakultura-es-halfeldolgozo-beruhazasokhoz
http://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/20-mezgazdasagi-palyazatok/2326-akar-60-os-tamogatas-halaszati-akvakultura-es-halfeldolgozo-beruhazasokhoz
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Pályázók köre 
Támogatásra jogosult a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi 

személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet. 

 

Támogatható területek 
1. Akvakultúra termelő beruházásainak támogatása: 

    -termelési kapacitás növelése új halgazdaságok építésével, 

  -  a termelésben meglévő gazdaságok korszerűsítése vagy bővítése, 

   - halkeltetők építése, bővítése, korszerűsítése, 

2. Természetes vízi halászat támogatása: 

    -természetes vízi halászati felszerelések beszerzésére és korszerűsítésére, 

3. Halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások: 

   - halfeldolgozó kapacitás növelése (új egységek építése, vagy meglévő egységek bővítése), 

    -halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerűsítése. 

 

Pénzügyi feltételek: 
A pályázat keretén belül elnyerhető támogatás összege minimum 20 millió Ft, maximum 150 

millió Ft. A támogatás aránya a beruházás megvalósítási helyétől függően 40-60%-ig 

terjedhet. 

 

Benyújtási határidő: 

Támogatási kérelmek benyújtására 2012. október 1. és október 31. között van lehetőség. 

Forrás: www.palyazatihirek. eu 

 

A falusi közösségek megerősítése a cél – a Vidékfejlesztési Minisztérium 

támogatja a Virtuális Falu Programot 

Virtuális Falu néven új programot indít a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége 

(AGRYA), melynek célja, hogy minél több vidéki fiatalt bevonjon a falusi közösségek 

életébe.  

Nemcsak a mezőgazdasági termelés fenntartásához, de a helyi, falusi közösségek 

továbbéléséhez is szükség van az utánpótlásra, a fiatalok bevonására. A Vidékfejlesztési 

Minisztérium örömmel áll olyan kezdeményezések mellé, amelyek a vidéki közösségek 

fennmaradását, a falusi lakosság helyben tartását segítik, és kiemelten támogatja azokat a 

fiatalokat, akik vidéken képzelik el a jövőjüket.  

 

Az AGRYA olyan 18-26 év közötti fiatalok jelentkezését várja, akik már most is végeznek a 

saját falujukban közösségi tevékenységet, és szeretnék bővíteni az ehhez kapcsolódó 

ismereteiket, tudásukat. A programban egy négyszer háromnapos képzésen vehetnek részt a 

jelentkezők, amely egy virtuális falu életéhez, működéséhez kapcsolódó témákat dolgoz fel. A 
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képzéssorozat után a résztvevők közreműködésével az AGRYA egy országos kutatást indít, 

amely a falusi közösségekkel foglalkozik. A programot 2013 őszén egy konferencia zárja. 

A Virtuális Falu résztvevőit pályázaton választja ki az AGRYA, a programba 30 vidéki fiatal 

kapcsolódhat majd be. A jelentkezési határidő 2012. október 5. 

 

A pályázati felhívás és a jelentkezési lap letölthető a program weboldaláról, a www.mhvisz.hu 

címről, valamint a www.agrya.hu honlapról. 

Forrás: www.kormany.hu 

 

EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK 

Több mint négyszáz pályázat érkezett a Tanyafejlesztési Programra 
 

Összesen több mint négyszáz pályázatot fogadtak be a Tanyafejlesztési Program keretében a 

közel kéthónapos pályázati időszak alatt, július eleje és augusztus vége között. 

Az augusztus 31-i határidőig összesen 416 pályázatot fogadtak be. A szóban forgó 

pályázatokra összesen 2 milliárd 749 millió forintot igényeltek. Így a pályázók - önrészükkel 

együtt - összesen mintegy 3 milliárd 236 millió forint értékű fejlesztést kívánnak 

megvalósítani 240 alföldi tanyás településen - fejtette ki Budai Gyula. 

Budai Gyula a részleteket ismertetve elmondta: az önkormányzati típusú, helyi közösségek 

számára kiírt pályázati konstrukció - ez az első célterület - keretében 176 pályázatot 

véglegesítettek, mintegy 2,3 milliárd forint támogatási igénnyel. Itt a rendelkezésre álló forrás 

1,04 milliárd forint. Ezen a területen leginkább - a múlt évihez hasonlóan - a földutak 

rendbetételére, a tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztésére, valamint a tanyai termékek 

piacra jutásának támogatására volt igény. 

Az egyéni típusú tanyagazdaságok fejlesztésére kiírt konstrukció keretében 240 pályázatot 

véglegesítettek, több mint 449 millió forint támogatási igényt megjelölve. Itt a rendelkezésre 

álló forrás összesen 400 millió forint. A legnépszerűbb célok pedig a gépbeszerzés, az 

állatállomány kialakítása, bővítése, valamint a szaporítóanyag vásárlása volt. 

A nyertes pályázatokról a miniszter ez év október 31-ig hoz döntést. A támogatási 

szerződések megkötését követően kifizetik a nyerteseknek a támogatási előleget. Ez a 

támogatási forrás 25 százaléka lehet. A kifizetésre várhatóan a jövő év elején kerül sor. A 

nyertes pályázóknak a fejlesztéseiket legkésőbb 2013. április 30-ig kell megvalósítaniuk. A 

VM a támogatás teljes összegét legkésőbb a szóban forgó időpontig fizeti ki. 

Forrás: www.kormany.hu 

 

 

 

http://www.mhvisz.hu/
http://www.agrya.hu/
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Magyarország továbbra is kiáll a szőlőtelepítési jogok szigorú szabályozása 

mellett 

Támogatjuk azt a francia javaslatot, mely szerint a telepítési jogok rendszerét hosszú távon 

szükséges fenntartani az összes borkategóriában, mondta Feldman Zsolt agrárgazdaságért 

felelős helyettes államtitkár. Hazánk 10 másik bortermelő országgal együtt tett javaslatot egy 

palermói konferencián, melyet a 2008-as uniós borreform esetleges kiigazításának 

előkészítésére hozott létre az Európai Bizottság. Közlemény.  

Jelentős előrelépés a korábbi ülésekhez képest, hogy az Európai Bizottság ezen az ülésen 

határozott elmozdulást tett a telepítési jog szigorú szabályozásának eltörlésére irányuló 

álláspontjától.  

 

A francia javaslattól eltérően az Európai Bizottság csak a földrajzi nevet viselő boroknál 

hagyná meg a telepítési jogok rendszerét. A földrajzi név nélkül forgalomba kerülő boroknál a 

teljes liberalizáció bevezetését támogatja, a telepítési jogok kezelését pedig a tagállamok 

helyett a nemzetközi szervezetekre bízná. 

 

A 2008-as borreform egyik központi eleme volt az a rendelkezés, miszerint 2015-ig, de 

indokolt esetben 2018 végéig a tagállamokban fel kell oldani a szőlőültetvények telepítésére 

bevezetett tilalmat. 

 

A bortermelő tagállamok – köztük Magyarország - és a szakmai szervezeteket összefogó 

európai szövetségek már több éve hangoztatják, hogy a telepítési jogok szabályozásának 

2015-től esedékes megszűntetése káros következményekkel járna az Európai Unió 

bortermelésére, negatívan érintené az európai bortermelők többségének jövedelmi helyzetét.  

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium a szakmai szervezetekkel teljes egyetértésben támogatja 

azokat a törekvéseket, amelyek a telepítési tilalom fenntartására irányulnak, és a magyar 

bortermelők hosszú távú piaci jelenlétét segítik elő. 

Forrás: www.kormany.hu 

 

Sikereink 
 
 

Szabadidős tevékenységek megszervezéséhez szükséges infrastruktúra 

fejlesztése a Csendes Ősz Idősek Otthonában 
 

A Kecel Időseiért Közalapítvány az Európai Vidékfejlesztési 

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetéből, a Civil szervezetek tevékenységének fejlesztése 

célterületre benyújtott pályázatával nettó 1 999 984 Ft 

támogatást nyert kerti pavilon építéséhez. 
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A Kecel Időseiért Közalapítvány 1995. szeptember 18-án a Kecel Időseiért Alapítvány 

jogutódjaként jött létre a szociális alap-, és szakosított szolgáltatások, gyermekjóléti 

alapellátás biztosítására, annak tárgyi feltételeinek javítására, bővítésére. E feladatainak 

ellátására a közalapítvány létrehozta a Csendes Ősz Idősek Otthonát.  

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi 

segítségnyújtás, étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, időskorúak tartós bentlakásos ellátása. 

Az ellátottak számának növekedése szükségessé teszi a közösségi terek számának és 

méretének növelését, hogy felmerülő igényeiknek megfelelően kerülhessen sor a 

csoportfoglalkozások, készségfejlesztések, különféle, a szabadidő hasznos eltöltését célzó 

programok megtartására.  

 

Most, uniós támogatással lehetőségük adódott egy kerti pavilon megépítésére. A megvalósítás 

helye: Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11.  

Ez az építmény lehetőséget biztosít az intézmény szolgáltatásai igénybe vevők szabadidős 

tevékenységének hasznos eltöltéséhez, különféle sporttevékenységekhez. Nemcsak a 

gyermekeket, hanem a szüleiket, nagyszüleiket is be szeretnénk vonni a különböző 

programokba. 

 

Az intézményről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.csendesosz.hu oldalon 

olvashatnak. 

Forrás: www.kecel.hu 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

5. Birkafőző verseny 

Immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre 2012. szeptember 29-én (szombaton) a keceli 

Piactéren a Birkafőző verseny. 

A program 09:00 órakor kezdődik, s a rendezvényt 23:00 órakor kezdődő Black Sys koncert 

zárja.  

A rendezvény kísérő programjai: ugrálóvár, arcfestés, íjász bemutató, látvány-kovácsműhely. 

Bővebb információ: 

http://www.kecel.hu/images/birkafozo%20plakat.jpg 
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