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Tisztelt Olvasó! 

 

Ön a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. 

A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi 

Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település önkormányzatai, vállalkozói, illetve civil szervezetei 

ebben, a havonta megjelenő elektronikus kiadványban folyamatosan értesülhessenek az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) kapcsolatos aktuális információkról, illetve pályázati 

lehetőségekről, megkönnyítve ezzel a pályázatok elkészítését, illetve a már támogatott és megvalósult 

projektek pénzügyi elszámolását. Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos 

információkkal szolgál az Ön számára! 

 
 

Üdvözlettel 
 Gelencsér Géza 
 Elnök 
 Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
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Fontos feladat a vidéki munkahelyek megőrzése és újak teremtése 

 

A vidék munkahelymegtartó képességének az erősítése, a kis- és közepes gazdaságok, a 

fiatal gazdálkodók támogatása szerepel a kiemelt célok között a 2014-2020-as uniós költségvetési 

ciklusban - mondta Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár- vidékfejlesztési stratégiai ügyekért 

felelős helyettes államtitkára a Somogy megyei Zselickislakon 2014. augusztus 1.-én tartott szakmai 

fórumon. 

A helyettes államtitkár a fejleszteni kívánt területek között említette az olyan munkaigényes 

ágazatokat, mint a kertészet és az állattenyésztés, de hangsúlyt kap a termelésbiztonság és a helyi 

erőforrások felhasználása is. Kitért arra, hogy növelni kell az öntözött területek nagyságát, ugyanis 

a jelenlegi mintegy 100 ezer hektáros öntözött terület "mélyen az uniós átlag alatti". 

A helyettes államtitkár emlékeztetett: a '90-es években háromszor ekkora területen folytattak 

öntözéses gazdálkodást. A megújuló energiák felhasználására is ösztönzik majd az 

önkormányzatokat - mondta a helyettes államtitkár, hozzátéve, így nemcsak az élelmiszereket tudják 

hasznosan felhasználni és feldolgozni a településeket, hanem az energiát is. Jakó Gergely, a 

Somogy megyei közgyűlés alelnöke a fórumon azt hangsúlyozta: a helyi adottságokra épülő 

fejlesztési tervekre van szükség, ami Somogy megye esetében azt jelenti, hogy elsődlegesen az 

agrárgazdaság, az erdőgazdaság és a turizmus - ezen belül kiemelten a Balaton - fejlesztése 

szerepel a prioritások között. 

Kitörési pont lehet a zöldség- és a gyümölcstermesztés, a gyógynövény gyűjtés és 

hasznosítás - mondta a politikus, aki a kiemelt feladatok között említette a szolgáltatások és az 

infrastruktúra fejlesztését, melyek hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez. Lengyel Gábor, a 

200 lakosú Szilvásszentmárton polgármestere arról számolt be, hogy a mezőgazdasági 
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hagyományokra visszanyúlva, a település adottságait kihasználva önfenntartásra törekednek, s 

ezzel együtt arra, hogy minél több jövedelmet megtartsanak a településen. 

A helyi őstermelők például helyben értékesíthetik a felesleges terményeiket - házi tojást, 

fűszereket és kecsketejet is árulnak a szilvásszentmártoni szociális vegyesboltban -, a 

mezőgazdasági munkákhoz, állattartáshoz szükséges eszközöket, magokat, tápokat ugyancsak a 

helyi gazdaboltban szerezhetik be a lakosok. 

 
2014. augusztus 1.-től újra lehet kifizetési kérelmet benyújtani !!! 

 
 

2014. augusztus 1. és 2014. december 31. között ismét lehetőség lesz kifizetési kérelmek 

benyújtására az alábbi jogcímek keretein belül a kapcsolódó MVH közleményekben foglalt 

feltételek betartása mellett: 

 

113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

114/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 

végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
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115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe 

vehető támogatások kifizetésének igényléséről 

 

116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről 

 

Szeptember elején írják alá a partnerségi megállapodást az uniós forrásokról 

 

Szeptember elején írják majd alá az Európai Bizottság és Magyarország közötti partnerségi 

megállapodást - mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai 

kommunikációért felelős helyettes államtitkára, miután az Európai Bizottság elfogadta a 

dokumentumot. 

A helyettes államtitkár közölte: az aláírás jelenti majd azt, hogy a partnerségi megállapodás 

kérdése le van zárva. Magyar részről az aláíró várhatóan Orbán Viktor miniszterelnök lesz. 
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  Az Európai Bizottság pénteken tájékoztatott arról, hogy elfogadták az EB és Magyarország 

közötti partnerségi megállapodást, amely 21,9 milliárd euró (6900 milliárd forint) beruházás előtt 

nyitja meg az utat 2014 és 2020 között. Magyarország emellett a vidékfejlesztés terén 3,45 milliárd 

euró (1087 milliárd forint), a halászati és tengerügyi ágazatban pedig 39 millió euró támogatást 

kap.  

A partnerségi megállapodás a 2014-2020 között érkező uniós források felhasználásának 

keretét jelenti. A jogszabályok értelmében minden uniós tagállamnak április 22-éig kellett 

benyújtania a dokumentumot. A konkrét intézkedéseket felvázoló operatív programokat csak a 

partnerségi megállapodás elfogadását követően lehet jóváhagyni. 

 

A Hírlevélben megjelentekkel kapcsolatban forduljon bizalommal Egyesületünk munkatársaihoz az alábbi 

elérhetőségeken: 

 

Váczi Korinna, Munkaszervezet vezető 

Horváth Richárd, Pályázatkezelő 

Nagyné Kovács Mária, Pályázatkezelő 

Tel./Fax: 84-377-542, 84/377-656 

Mobil: 20/568-3389 


