A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport hírlevele
2015. július
Újabb, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
támogatásokat érintő rendeletmódosítások
Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
egyes rendeletek módosításáról valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter 35/2015. (VII.
22.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet, valamint az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015.
évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet
módosításáról.A 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet módosítja a:
– a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált
közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletet
– a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendeletet
– a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi
együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
99/2012. (IX. 25.) VM rendeletet
– a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendeletet
– a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendeletet
– a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM
rendeletet.
A 34/2015. (VII. 22.) MvM és a 35/2015. (VII. 22.) MvM rendeletek az alábbi linkre kattintva
érhetőek el:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15107.pdf
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Egyszerűbb szabályok a földtámogatásban
Az Országgyűlés 2015. június 23-i ülésén elfogadta a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
módosítását. A módosítás célja a jogszerű földhasználat újraszabályozása oly módon, hogy a gazdák még egyszerűbben
juthassanak hozzá a támogatásokhoz.
A jogszerű földhasználatot az MVH saját eljárásában és alapesetben vélelmezi. Igazolására kétség esetén (pl. blokkon
belüli túligénylés) és az MVH ellenőrzési eljárásában kerülhet sor a törvény szabályozása szerint. A módosítással a
jogszerű földhasználati kategóriák igazodnak az időközben megjelent földforgalmi törvény által használt kategóriákhoz,
valamint az eljárásrend életszerűbbé válik. Többek között, lehetővé teszi a jogszerű földhasználat igazolását a
haszonbérleti szerződés mellett felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati, alhaszonbérleti földhasználati
szerződés, az 1 hektár alatti a település belterületén elhelyezkedő földek használatára kötött szerződés, továbbá
(osztatlan közös tulajdon esetén) a használati rendről szóló megállapodás alapján is. Az 1 ha alatti belterületi földeknél,
ha nincs ellenérdekű fél, akkor a földet ténylegesen használó bejelentőt kell jogszerű földhasználónak tekinteni.
A módosítást már a 2015. évben benyújtott egységes kérelmekre induló eljárásokban is alkalmazni szükséges!
Szintén a 2015. június 23-i ülésén döntött a parlament a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények
módosításáról, amelynek révén folytatódik a borászati adminisztrációs kötelezettségek 2010-ben megkezdett
egyszerűsítése.
A módosítás lehetővé teszi a nem művelt borszőlő ültetvények hatékony és gyors kezelése érdekében, növényegészségügyi veszélyeztetés esetén, lehetővé teszi a kényszerkivágást különös figyelemmel az aranyszínű sárgaság
szőlőbetegség veszélyes terjedésére. További változás, hogy a 2015. december 31-ig kiadott telepítési jogot a jog
birtokosa 2020. december 31-ig telepítési engedélyre válthassa át. Ezzel összefüggésben módosításra került a
Hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény is, mely elsősorban a telepítési jogok új rendszerével kapcsolatos
végrehajtási szabályokat tartalmazza. Az új szabályozás célja, hogy Magyarország a lehető leghosszabb időt biztosítsa a
termelők számára az új rendszerre történő átállásra.
Az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésén döntött továbbá a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes
kérdéseiről, a termelői és szakmaközi szervezetekről szóló törvényjavaslatról is.

A törvényjavaslat elfogadásával a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012.
évi CXXVIII törvény egy megújult, az EU-s szabályozáshoz igazított, ugyanakkor a nemzeti sajátosságokat is figyelembe
vevő, modern, áttekinthető és a mezőgazdasági piacok szabályozásának eddigi tapasztalataira is építő törvénnyé vált,
amely tovább viszi a korábbi szabályozás jól működő elemeit, egyben biztosítja az uniós termékpiaci szabályozás hazai
végrehajtásának kereteit.

(FM Sajtóiroda közlemény)
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Ügyfél tájékoztató MVH helyszíni vizsgálatról

Ügyfeleinknél folytatott EMVA beruházásos helyszíni vizsgálatok eredményes és zökkenőmentes
végrehajtása az elkövetkező hónapokban még hangsúlyosabb lesz. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos
tévhitek eloszlatása érdekében és a még hatékonyabb tájékoztatásért egy rövid összefoglaló
anyagot állított össze a TEFO. A levél egy rövid kivonata mindazon információknak, amelyek
megtalálhatók az MVH honlapján.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az EMVA beruházásos helyszíni vizsgálatok eredményes
és zökkenőmentes végrehajtása érdekében az alábbiakról tájékoztatja Önöket.
A helyszíni vizsgálatra készülve a www.mvh.gov.hu honlapról érdemes tanulmányozni az alábbi
tájékoztató anyagokat:
MVH Ügyfél Tájékoztató.pdf
Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások
szempontjából
Tájékoztató az építési beruházásokhoz tartozó követelményekről
_______________________________________________________

Újabb időpontváltozások az egyes EMVA jogcímek elszámolásánál

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító
Hatóságának 23/2015. (V.29.) számú közleménye az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletekben írt projektmegvalósítási és kifizetési kérelem
benyújtási határidők meghosszabbításáról.
A közlemény elérhető innen:
http://www.ttrmleader.t-online.hu/letoltes/28_2015_MvM%20rendelet.pdf
___________________________________________________________________________

85 milliárd forint keretösszeggel hirdetett uniós pályázatokat a kormány

Két új, a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességét és fejlesztését támogató felhívás jelent meg a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, összesen 85 milliárd forint értékben.
A 2014-2020 közötti uniós fejlesztéspolitika a gazdaságfejlesztésre és a munkahelyteremtésre fókuszál. Szemben a 2007-2013-as
időszakkal, amikor a hazánkba érkező források csupán 16 százalékát fordítottuk gazdaságélénkítésre, 2020-ig ez az arány 60% lesz.
A KKV szektor önmagában is stratégiai partnerünknek tekinthető, hiszen a hazai foglalkoztatás jelentős részét ezek a vállalkozások
garantálják. A Kormány a gazdaságfejlesztésen belül ezért is koncentrál jobban a kis- és közepes vállalkozásokra.
A gazdasági növekedés két lábon nyugszik, egyrészt a napról-napra létrejövő újabb munkahelyeken, másrészt pedig azokon az
ágazatokon, amelyek egyre több szállal kötnek bennünket a világgazdasághoz. Egyre több hazai vállalkozás kerül a
világkereskedelem vérkeringésébe, egyre több magyar gyár terméke épül be az ipar által előállított termékekbe a világ minden
pontján.
A GINOP a mikro-, kis- és közepes vállalkozások (kkv) kutatási, innovációs és munkahely-teremtési kapacitásának javítását
ösztönzi.
A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére kiírt felhívás 65 milliárd forintos keretösszegéből
lehetőség nyílik modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a
versenyképesség feltételeinek megteremtésére és fenntartására. A felhívás feltételeinek megfelelő projektek 50-500 millió forint
közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.
A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatását szolgáló felhívás célja a vállalkozások
fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a munkahelyek megtartását eredményező
beruházások támogatása és a helyi gazdaság megerősítése. A pályázók 5-50 millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyerhetnek el. A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg a szabad vállalkozási zónának minősülő településen
megvalósuló fejlesztések és a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión kívül
megvalósuló fejlesztések esetén egyaránt 10-10 milliárd forint.
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