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Az EU2020 célok és az integrált vidékfejlesztés, a Helyi Akciócsoportok 2007-2013. 
közötti tapasztalatai, a Helyi Akciócsoportok 2014-2020. között ellátandó feladatai, a 
Vidékfejlesztési Program céljai címmel 2015. március 25-én az Agrár-vidékfejlesztésért 
Felelős Államtitkárság által szervezett országos konferencián vettünk részt. A konferencián Dr. 
Viski József helyettes államtitkár, valamint Lantos Gergely osztályvezető részéről az alábbiakról 
kaptunk tájékoztatást: 

- elfogadott Vidékfejlesztési Program június elejére várható 

- az egyes HACS-okra jutó fejlesztési és működési forrásról az Államtitkárság április elején 
megjelenő közleményben ad tájékoztatást  

- a 2007-2013 közötti időszak maradvány és visszacsorgó forrásainak felhasználása 
érdekében 4 korábbi jogcím újranyitását tervezik áprilisban (ezekkel szeptember 30-
ig el is kell számolnia a nyerteseknek) 

a) vidéki alapszolgáltatások fejlesztése jogcím (ezen belül 2 célterület lesz 
megnyitva: új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 
fejlesztéséhez, vagy egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi 
szolgáltatások fejlesztéséhez új gépjármű beszerzés) 15 milliárdos 
országos keret, max 8 millió forintos beszerzés, a 103/2013. (XI. 8.) 
VM rendeletben foglaltak az irányadók  

b) fiatal gazdák induló támogatása – 10 milliárdos keret 
c) élelmiszeripari eszközbeszerzés 
d) kertészeti gépbeszerzés 

 

Vidéki térségek (falvak, városok 10000 fő alatt)  eszközei az új Vidékfejlesztési 

Programban: 

1. Diverzifikáció: mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység kezdése. 
Jellemzően turisztikai vagy kézműves tevékenység,de bármi más,pl helyi szolgáltatás is 
lehet. (átalány költség, 40000 euró/5 év üzleti terv alapján) 

2. Nem mezőgazdasági tevékenység folytatása, korábbi diverzifikációs jogcímben nyertesek 
további támogatása (kézműves, turisztika, stb). Hagyományos beruházási projekt 
mikro/kisvállalkozás, 50% támogatás 

3. Együttműködés: kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései. Támogathatók a 
közös beruházás és az együttműködés költségei (pl közös hűtőpult piacra jutáshoz) 

4. Együttműködés: szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 
(beruházás max 25 millió Ft-ig támogatható) 
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5. Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései (ami nem önkormányzati vagy állami 
alapfeladatot lát el, de ahhoz is kapcsolódhat):  

a) külterületi közutak fejlesztése (max 50 millió, max 95% támogatás) 
b) helyi piac infrastruktúra fejlesztése 
c) közösségi funkciót ellátó létesítmények energetikai fejlesztése (50 millióig, max 

95% támogatás) 
d) települést meghatározó épületek külső felújítása  
e) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések 2000 lakos alatti településeknek (max 

95% támogatás, 100 millió/projekt) 
f) külterületen tanyás térségekben villany, víz, szennyvíz egyedi megoldások 

támogatása (támogatás max 65%, 6 millió/projekt) 
6. Helyi alapszolgáltatások fejlesztései (95-100 %-os támogatás) 

a) közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (max 20 millióig) 
b) többfunkciós közösségi és szolgáltató központok létrehozása és fejlesztése 
c) falu, tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri szolgálathoz jármű beszerzés 

(valószínű csak 2019-ben lesz meghirdetve) 
d) önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához 

munkagépek beszerzése (önkormányzati konzorciumok lesznek támogatva) 
7. LEADER (max 20 milliós támogatás/projekt) 

- a LEADER-be nem kerülhet normál agrárberuházás, települési alapinfrastruktúra 
fejlesztés és működő mikrovállalkozás támogatása sem 

- a többi Operatív Programhoz kapcsolódó, ráépülő tevékenység támogatható  

- a lokális együttműködések és fejlesztési kapacitások ösztönzése alapján a speciális 
fejlesztési igényeknek megfelelő mikro-fejlesztések 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az Irányító Hatóság 6/2015 (III. 13. ) számú közleménye a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről.  

A Közlemény értelmében a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés újranyitása várható. 

A benyújtási időszak kezdete: 2015. április közepe 

A megnyitásra kerülő két célterület keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu- 

és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében pedig egyéb 

szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez új gépjármű 

beszerzésének segítségével. 
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A közlemény megtalálható az alábbi 

linken:  http://umvp.kormany.hu/download/7/e0/e0000/IHk_2015_006_%28III_13%29_IHk

ozlemeny.pdf 

 

Forrás: www.nak.hu 

A közelmúltban zárult a Vidékfejlesztési Program (VP) és a dokumentumhoz kapcsolódó 
Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) társadalmi egyeztetése. A hamarosan lezáruló 
tervezési folyamat és az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések végére tehet pontot 
a program brüsszeli elfogadása idén júniusban. 

A programmal kapcsolatos véleménynyilvánításra a Miniszterelnökség Kecskeméten szakmai 
fórumot szervezett, amelynek célja a VP és az SKV széleskörű megismertetése volt. Viski József 
agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár köszönetet mondott minden civil 
szervezetnek és a magánszemélynek, akik javaslataikkal segítették a program tervezését, a végleges 
változat kialakítását. A helyettes államtitkár elmondta, hogy a vidékfejlesztési források 
miniszterelnökségi koordinációja a korábbiaknál lényegesen átláthatóbb, és hatékonyabb 
forráselosztást tesz lehetővé, hiszen a többi operatív program végrehajtásáért is a 
Miniszterelnökség felel az előttünk álló időszakban. Hozzátette: az Agrár-vidékfejlesztésért 
Felelős Államtitkárság kecskeméti működése garancia arra, hogy a vidéken élőkhöz minél 
közelebb, a vidéki emberek aktív közreműködésével szülessenek a döntések. A napi munkában, 
illetve a Brüsszellel, a társszervezetekkel és az agrártárcával történő együttműködés továbbra is 
hatékony, a költözés a VP tervezésében sem okozott fennakadást. 

A kormány legfontosabb célkitűzése, hogy a munkaerő-igényes ágazatok fokozottabb támogatása 
mellett a 2014-2020-as ciklusban megerősödjenek a mikro-, kis- és közepes gazdaságok, javuljon a 
magyar vidék megtartó-képessége. Ennek elérése érdekében minél több vállalkozást, 
magánszemélyt és civil szervezetet kíván bevonni a vidékfejlesztésbe. 

Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár a fórumon 
emlékeztetett rá: nagy az érdeklődés a 2020-ig rendelkezésre álló, mintegy 1250 milliárd forintos 
forrást jelentő program pályázatai iránt. Ugyanakkor a sikeres forrásfelhasználás egyik 
legfontosabb feltétele a vidékfejlesztésben érdekelt valamennyi szereplő közötti aktív, rendszeres 
párbeszéd és együttműködés. 

Az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról szólva Mezei Dávid elmondta, néhány ponton 
jelentkezik nézetkülönbség a két fél között, ilyen az öntözéses gazdálkodás kérdése is. Az 
öntözött területek növelése érdekében a magyar kormány továbbra is kitart álláspontja mellett, 
hiszen az öntözés kiterjesztése nem veszélyezteti a hazai vízkészleteket, ugyanakkor a kertészeti 
ágazat és más növénytermesztő ágazatok fejlesztéséhez nélkülözhetetlen. 

A LEADER program az új ciklusban is eléri az országos lefedettséget, és a kormány – az uniós 
jogszabályokkal összhangban - a rendelkezésre álló források 5 százalékát fordítja erre a célra. A 
Bizottság ezt kevesli és a LEADER források növelését követeli. A kormányzat ezzel szemben 
kitart amellett, hogy a vidékfejlesztési források minél nagyobb részét közvetlenül a magyar vidék, 
a hazai agrárvállalkozások kapják meg. 

http://umvp.kormany.hu/download/7/e0/e0000/IHk_2015_006_%28III_13%29_IHkozlemeny.pdf
http://umvp.kormany.hu/download/7/e0/e0000/IHk_2015_006_%28III_13%29_IHkozlemeny.pdf
http://www.nak.hu/
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Mezei Dávid hozzáfűzte, a mai rendezvény sikere, a megjelentek nagy száma is azt bizonyítja a 
kormány számár, hogy helyes döntés volt Kecskemétre helyezni a vidékfejlesztési 
államtitkárságot, hiszen így az érdekeltek jóval hatékonyabban tudják érdekeiket érvényesíteni a 
program társadalmi egyeztetésén. 

Az új programozási időszak első vidékfejlesztési pályázatai a nyár folyamán várhatóak. A 2007-
2013-as ciklus zárásához kapcsolódóan, a visszaáramló összegek maradéktalan felhasználását 
néhány hamarosan megnyíló pályázattal ösztönzi a Miniszterelnökség. 

 

 

Szerkesztette: Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 


