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VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/3
LEADER TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Pályázók!
A rendelkezésre álló forrás 170%‐ára érkezett támogatási igény, így a pályázati lehetőség
újranyitására nem lesz mód. A beérkezett pályázatok ügyintézése hamarosan lezárul,
továbbra is szíves türelmüket kérjük.

TURISZTIKAI PÁLYÁZAT
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott ’Turisztikai
tevékenységek ösztönzése’ jogcímre támogatási kérelmet nyújthatnak be az 5000 fő lakosnál
kisebb települések önkormányzatai, civil szervezetei, mikro‐, kis‐ és középvállalkozások,
természetes személyek, egyházak szálláshely‐fejlesztésre, valamint különböző, szálláshelyhez
nem kötődő turisztikai tevékenységek fejlesztésére.
A Völgy Vidék Közösség területén 100.612.009 Ft áll rendelkezésre. Egy pályázó maximum 30
M Ft‐ra nyújthat be pályázatot, borturizmus esetén csak 20 M Ft‐ra.
A jogszabály valószínűleg október végén megjelenik, a benyújtási időszak várhatóan 2013.
november 4‐én nyílik meg.
Előzetes információink szerint lehetőség lesz építés nélküli eszközbeszerzésre is pályázni!!!
A szeptember 25‐i tájékoztató fórumon elhangzott előadás letölthető innen:
http://www.volgyvidek.hu/attachments/Turizmus%20TK5%20ea_2013_VVK.pdf
Figyelem! Nem a végleges változat, a jogszabály megjelenéséig némileg módosulhat!

VIDÉKI GAZDASÁG ÉS A LAKOSSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
Az Irányító Hatóság legújabb tájékoztatása szerint a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése jogcímek tekintetében a benyújtási időszak várhatóan 2013. november
4‐én megnyílik.
Az alapszolgáltatások esetében támogatás vehető igénybe
a) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu‐ és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához
kapcsolódóan
új gépjármű beszerzése, kiegészítő eszközök, berendezések beszerzése
b) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
új gépjármű beszerzése, kiegészítő eszközök, berendezések beszerzése
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c) többfunkciós szolgáltató központ támogatása
külső és belső felújítás, korszerűsítés, bővítés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés,
eszközbeszerzés
d) hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása
külső és belső felújítás, korszerűsítés, bővítés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, Ercsi és
Martonvásár külterületén megvalósuló fejlesztésre jogosult.

RENDELET MÓDOSÍTÁS
Tájékoztatjuk partnereinket, hogy 2013. október 10‐én a Magyar Közlöny 168. számában
megjelent a vidékfejlesztési miniszter 93/2013. (X. 10.) VM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 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 rendelet, valamint az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM
rendelet módosítása.

KERTÉSZETI GÉPTÁMOGATÁS
Határidő: Közeleg a határidő, legkésőbb 2013. október 18‐án 18 óráig – vagy
forráskimerülésig ‐ lehet még a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzésére ‐
kizárólag elektronikus úton ‐ pályázni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH).
Részletek:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/legkesobb_2013_okto
ber_18ig_ig_20130927_1039997

ARCULATI ELEMEK
Felhívjuk a figyelmet, hogy akik EMVA‐ból beruházást valósítanak meg, azok számára a
97/2012. (VIII.15.) IH közlemény megjelenésének napjától, tehát 2012. augusztus 15‐től az új
arculati kézikönyv alapján előírt kötelező arculati elemek használata ‐ kötelező minden
újonnan elkészült projekt esetében.
97/2012. (VIII. 15.) IH közlemény : http://www.volgyvidek.hu/attachments/972012%20IH%20kozlemeny.pdf
új arculati útmutató : http://www.volgyvidek.hu/attachments/972012%20IH%20kozlemeny_arculati.zip
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OKTÓBERTŐL ELEKTRONIKUSAN KELL ÉPÍTÉSI NAPLÓT VEZETNI
Október elsejét követő kivitelezések esetében elektronikusan kell az építési naplót vezetni.
Az új internet alapú alkalmazás segíti a szabályoknak megfelelő építési napló vezetését. Akik
2013. október 1‐je előtt már papíron kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon be is
fejezhetik. Egy építési beruházáshoz a több papír alapú napló helyett csak egy elektronikus
építési napló fog tartozni, mely könnyen olvasható, és a módosítások, javítások követhetőek
lesznek. Megszűnik a kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség
és tudomásul vételi eljárás is. Az építtető és a fővállalkozó, kivitelező irányítási,
összehangolási és ellenőrzési feladatai egyszerűsödnek. A kivitelezés teljes folyamata
nyomon követhető és távolról is figyelemmel kísérhető az egyes építkezések készültségi foka
vagy az épp folyó építési tevékenységek.
Az internetes alkalmazás számítógépet és internet kapcsolatot igényel. Nem szükséges
semmilyen programot megvásárolni, sem telepíteni hozzá. Átmeneti internet‐hozzáférés
hiányában pedig lehetőség van offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetésre is,
maximum 3 naponkénti kötelező internetes feltöltéssel.
Az építési napló használata itt ismerhető meg: http://www.e‐epites.hu/e‐epitesi‐naplo

ITSHUNGARIAN ONLINE PROJEKT
A magyar fejlesztésű itsHungarian online projekt (www.itshungarian.com) ingyenes
bemutatkozási lehetőséget biztosít olyan hazai résztvevőknek, akik szeretnék határainkon
belül és kívül is bemutatni településüket, egy‐egy helyi nevezetességet, rendezvényt,
szokásokat, ételeket. Bármilyen tartalmat szívesen közzétesznek, amely kapcsolódik a
hagyományőrzés, a turizmus, a gasztronómia vagy a kultúra témaköréhez.
A kezdeményezésről további információ az alábbi linken található:
http://www.umvp.eu/node/587609

„CZINKA PANNA – VIDÉKFEJLESZTŐ ROMA FIATALOK” ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Esélyegyenlőségi
Programirodája (EPIR) 2013/2014. tanév őszi félévére meghirdeti a „Czinka Panna –
Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” Ösztöndíjprogramot.
Pályázatot nyújthat be Magyarország területén működő felsőoktatási intézménybe alap‐,
mester vagy osztatlan nappali képzésben résztvevő magyar állampolgárságú roma
származású hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy
azonos szintű más képzésben nem vesz részt. Tehát például mesterképzésben való részvétel
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csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő
végzettséggel és nem is vesz részt más ilyen végzettséget adó képzésben. Nem pályázhat
felsőfokú szakképzésre felvételt nyert jelentkező.
További információ: http://www.epir.hu/

PÁLYÁZAT 40 ÉVESNÉL FIATALABB ÉPÍTÉSZEK SZÁMÁRA!
A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet egységes megjelenésű turisztikai
információs pontok megtervezésére, településnagyságtól függően három kategóriában. A
pályázat beadási határideje 2013. november 18.
Részletek: http://www.mnvh.eu/hirek/400151/20130930/turizmus‐es‐epiteszet‐uj‐mma‐
palyazat‐40‐evesnel‐fiatalabb‐epiteszek‐epitomuve

KÖLES RENESZÁNSZA KONFERENCIA
Egy komplex (Történelmi, termelési, feldolgozási, vidékfejlesztési, táplálkozás‐tudományi),
rendhagyó konferencia megrendezésére vállalkoznak a szervezők. Bevonva ebbe állandó
együttműködő partnereiket, a BGF Turizmus és Vendéglátóipari Intézetét, a Falusi
Agroturizmus Országos Szövetségét (FATOSZ) és még sokan másokat is, akik csak tudnak
valamit tenni a köles újkori hasznosításáért.
A Konferencia helyszínét a BGF. biztosítja. Időpontja 2013. október 25‐26.
Részletek: http://www.fatosz.eu/hu/fooldal/.htmlkoles+reneszansza+konferencia.html

SOKAT KÖLTÖTTEK SZÉP KÁRTYÁVAL
A turisztikai szezon értékelésekor, augusztus végére már több mint 22 ezer munkáltató 866
ezer dolgozója rendelkezett SZÉP kártyával. 2013 első nyolc hónapjában a kártyákra 49,3
milliárd forintot töltöttek fel, a költés pedig 48,5 milliárd forintot tett ki. Továbbra is a
vendéglátás zseb a legnépszerűbb, a feltöltések 64,1 százaléka erre érkezett. Az NGM adatai
szerint a három nyári hónapban összesen 25,9 milliárd forintot költöttek el a
kártyabirtokosok turisztikai vállalakozásoknál, ami 26 százalékos növekedést jelent a
tavalyhoz képest.

SZÉP KÁRTYÁS FIZETÉS A WWW.VIDEKJARO.HU ÉS
WWW.FALUSITURIZMUS.HU OLDALAKON
A Vidékjáró együttműködés kimondott célja a vidéki életmód és szolgáltatók népszerűsítése,
a vidéki élet és a vidéki kínálat komplexitásának bemutatása, többek között a SZÉP kártya
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könnyített elfogadásán keresztül.
A WWW.VIDEKJARO.HU turisztikai portálunkon már most is 5,000‐nél több tartalom
található, és a számuk napról‐napra gyarapszik. A honlaphoz on‐line szállásfoglalási rendszer,
és on‐line SZÉP kártyás, valamint bankkártyás fizetési lehetőség is tartozik, amelyet a
csatlakozó Szövetségek tagjai ingyenesen igénybe vehetnek és használhatnak.
Az www.falusiturizmus.hu és www.videkjaro.hu oldalakon keresztül mindhárom SZÉP
kártyával fizethet a vendég, akár előleget, akár végösszeget, nem kell várni a telefonos
kapcsolatra. A tranzakció sikeres teljesítéséről pedig SMS érkezik.
Ezt, és még sok más egyedi szolgáltatást nyújtja a VIDÉKJÁRÓ partneri összefogás, melynek
fő koordinátora a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ).

MEGJELENT A FALU IDEI HARMADIK, ŐSZI SZÁMA!
Turizmus és környezetvédelem – ez a két fő téma a vidékfejlesztők és környezetgazdák
minősített folyóiratának aktuális számában, amely az uniós vidékfejlesztési politika
aktualitásaival és vidékszociológiai kérdésekkel is foglalkozik.
Részletek: http://www.mnvh.eu/hirek/402676/20130919/megjelent‐az‐falu‐idei‐harmadik‐
oszi‐szama

MEGJELENT A MAGYAR VIDÉKI MOZAIK ŐSZI SZÁMA
Aktualitásokról, jó gyakorlatokról, nevezetes eseményekről, valamint izgalmas feladatokról
és eredményekről olvashatnak a most megjelent Magyar Vidéki Mozaik őszi számában.
Fókuszban a 2014–2020‐as tervezés.
Részletek: http://www.mnvh.eu/hirek/400097/20130916/megjelent‐magyar‐videki‐mozaik‐
idei‐harmadik‐oszi‐szama

VÖLGY VIDÉKI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK
ORSZÁGOS SAJTMUSTRA VOLT MUZSIKÁVAL, NAGYEGYHÁZÁN
Közel nyolcszáz látogatója volt az Első Magyar Sajtmustrának
Nagyegyházán tartották az I. Magyar Sajtmustrát, huszonnégy kézműves sajtkészítő hozta el
termékeit az ország minden részéből a Hangistállóhoz. A rendezvényt a KKASE ‐ Sajtkészítők
Egyesülete szervezte a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) támogatásával. Az egész
napos program sajtkészítési bemutatókban, kulturális programokban bővelkedett, fellépett a

Völgy Vidék Hírlevél 2013/3

2013. október 15.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület
2473 Vál, Vajda J. u. 2., tel/fax: 22/243-124

Danubius Vonósnégyes, tárogató és harmonikaszó hangzott, majd a felcsúti Vértes‐Lovas
fiatalok néptánc bemutatójával zárult az estébe nyúló rendezvény.
A sajtversenyre nevezett 67 sajtot szakavatott zsűri bírálta, a kategóriánként kiosztott
díjakon kívül a közönség is értékelte a legjobbnak ítélt sajtot és sajtkészítőt.
Cikk és képek a FEOL.HU‐n: http://feol.hu/hirek/sajtmustra-volt-nagyegyhazan-1572297

BESZÁMOLÓ A ZALAI TANULMÁNYÚTRÓL
A Zala Termálvölgye Leader Közösség képviselői 2013 áprilisában látogattak el a Völgy
Vidékre, ezt a látogatást viszonoztuk október 2‐3‐án. Igen tartalmas programon vett részt a
Völgy Vidék Közösség 16 tagú csoportja: fecskeház projekt, hagyományos gyümölcsös,
borturisztika, kulturális és közösségfejlesztés, falumegújítás legjobb megvalósult projektjeit
tekintettük meg, gasztronómiai élményekkel gazdagítva.
A tanulmányútról készült beszámoló itt olvasható:
http://www.volgyvidek.hu/zala_tanulmanyut.html

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ BICSKÉN 2013.10.18‐ÁN
http://www.bicske.hu/documents/2013/10/muvhaz_okt.pdf

ETYEKI OLVASÓ KÖR 2013.10.21‐ÉN
http://www.webetyek.hu/doksik/2013/olvaso_kor.jpg

TERRA PROFONDA KONCERT TORDASON 2013.10.25‐ÉN
http://muvelodesihaz.tordas.hu/index.php/353‐terra‐profonda‐koncert

III. KÓRUSTALÁLKOZÓ A HANGISTÁLLÓBAN 2013.11.09‐ÉN
http://www.hangistallo.hu/hirek/iii_krustallkoz_a_hangistllban
A Völgy Vidék Közösség Munkaszervezete
Völgy Vidék LEADER Iroda
2473 Vál, Vajda János u. 36., II. em.
Telefon/Fax: 22/243‐124
E‐mail: volgyvidek@volgyvidek.hu
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