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

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/4
KIEMELT FIGYELMET KAP A VIDÉK‐ ÉS AGRÁRFEJLESZTÉS
A kormányzati munkában az elkövetkező időszakban kiemelt figyelmet kap a vidék‐ és
agrárfejlesztés; ez már a kormányalakítás során körvonalazódott Orbán Viktor
miniszterelnök döntése alapján ‐ mondta Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
csütörtökön Budapesten, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának budapesti ülésén.
Lázár János azzal kapcsolatban, hogy a terület a Miniszterelnökséghez került, elmondta: a
miniszterelnökségen elismerik azt a munkát ‐ és annak eredményeit ‐, ami az elmúlt négy
évben ezen a területen a Vidékfejlesztési Minisztériumban (VM) folyt, de a magyar vidéki
társadalom szempontjából a most következő hét év kiemelt jelentőségű lesz.
Több mint ezer milliárd forint áll rendelkezésre a fejlesztések elősegítésére, a vidéki
társadalom felzárkóztatására, integrációjára, az esélyegyenlőség megteremtésére, valamint
a különböző gazdasági lehetőségek kihasználására. Nem mindegy, hogy ez a jelentős forrás
miként kerül elosztásra, azt széles körben kell hozzáférhetővé tenni ‐ húzta alá Lázár János.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/kiemelt‐figyelmet‐
kap‐a‐videk‐es‐agrarfejlesztes

VIDÉKEN KÉPZELIK A JÖVŐT
Verseny és sportlovak kiképzése, edzése folyik éppen 10 esztendeje Baracskán, ahol a nagy
fedett lovarda, a zordabb időben is segíti a felkészülést.
Tovább Zsohár Melinda cikkére: http://www.volgyvidek.hu/megvalosult_turi2013_baracska

A MAGYAR TERMÉKALAP CIVIL BÖRZÉKET SZERVEZ
A Magyar Termék Alap egy civil szerveződésként indult másfél éve, vezető magyar
termékeket gyártó cégek támogatásával.
Célunk, hogy létrejöjjön Magyarországon egy erősebb együttműködés szeretetszolgálatok,
gyártók és szponzorok között; melynek során gyártói felajánlások által, vagy
termékeket termékszponzorokon keresztül, gyártói áron megvásárolva juttatunk el
terméksegélyeket valós emberi szükségletekhez. Eddig a 2012‐es árvíz alatt, továbbá a
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hajléktalanok megsegítésében, az idősek ellátásában, a határon túli rászorultak ügyében,
gyermekotthonok megsegítésében és sok más szervezetnél már sikerült jelentősen
közreműködnünk.
Legújabb tevékenységeink közé tartozik a civil börzék szervezése, ahol a civil szervezetek,
szeretetszolgálatok bemutatkozhatnak projektjeikkel egymás felé, valamint gyártók és
szponzorok felé, segítve ezzel az eredményesebb összefogást. Szeretnénk erősíteni a magyar
termékek jelenlétét a magyar köztudatban, és szeretnénk hozzájárulni az átlátható
adományozás kultúrájának kialakításához Magyarországon. Szeptemberben lesz egy civil
börze rendezvényünk a Bank Centerben, amiről hamarosan ki fogunk küldeni anyagot az
Önök részére is, ha visszajeleznek azinfo@magyartermekalap.hu oldalon egy rövid e‐mail
formájában. Kezdeményezésünk kulturális előadásokkal is párosul, amelyek bevételével
szeretnénk hozzájárulni szervezetünk működési költségeihez. Ezekről az előadásokról is
szívesen tájékoztatnánk Önöket a jövőben.
További információ itt: http://www.magyartermekalap.hu/

JÖVŐ JANUÁRTÓL KECSKEMÉTEN MŰKÖDHET A VIDÉKFEJLESZTÉSI
ÁLLAMTITKÁRSÁG
A tervek szerint 2015. január 1‐jétől kezdheti meg működését Kecskeméten a
Miniszterelnökség vidékfejlesztési államtitkársága – jelentette be a szervezet új vezetője
szerdán, a XV. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórumon, Kecskeméten.
Tovább a cikkre: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/jovo‐januartol‐
kecskemeten‐mukodhet‐a‐videkfejlesztesi‐allamtitkarsag

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
A Völgy Vidék Közösség 2014. június 19‐én fórumot tartott, melynek témája az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre
benyújtott kérelmekkel kapcsolatos támogatások elszámolásával, a kifizetési kérelmek
benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás.
Az előadás anyaga itt található: http://www.volgyvidek.hu/attachments/kifiz_kerelem.pdf
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INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK
Megfelelő érdeklődői létszám esetén, kihelyezett formában, az Önök településén vagy
térségében is elindítjuk az alábbi államilag elismert képzettséget és OKJ‐s bizonyítványt adó
ingyenes tanfolyamainkat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezőgazdasági erő és munkagépkezelő
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
Önjáró betakarítógép kezelő
Fakitermelő
Motorfűrész‐kezelő
Aranykalászos gazda
Fűszernövény‐termesztő
Gyógynövénytermesztő
Virágkötő
Méhész

A tanfolyamok a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával, az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében költségmentesen indulnak.
Tájékoztató a tanfolyamokról itt olvasható:
http://www.volgyvidek.hu/attachments/tanfolyamok.doc
A jelentkezési lap innen tölthető le:
http://www.volgyvidek.hu/attachments/jelentkezesi%20tanfolyamra.doc

A LEGFONTOSABB CÉL A MUNKAHELYTEREMTÉS
Háttérbe fog szorulni a szántóföldi növénytermesztés a vidékfejlesztési programok
tervezésekor, a kormány elsősorban a kézimunka‐igényes ágazatok – a kertészet,
állattenyésztés, élelmiszer‐feldolgozás – területén tevékenykedőket szeretné helyzetbe
hozni – mondta lapunknak Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség frissen kinevezett
vidékfejlesztésért felelős államtitkára.
Az interjú itt olvasható: http://mno.hu/magyar_nemzet_gazdasagi_hirei/a‐legfontosabb‐cel‐
a‐munkahelyteremtes‐1233305
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KAP KOMMUNIKÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZAT
A DG AGRI ismét meghirdette a KAP Kommunikációs Díj pályázatát a következő
kategóriákban:
• Kommunikáció a helyi szereplők részére;
• A közvélemény tájékoztatása;
• Innovatív kommunikáció.
Benyújtható minden folyamatban lévő vagy befejezett projekt, amelyek a közös
agrárpolitikához kapcsolódó témákat kommunikálnak, és amelyek végrehajtási szakasza
legkorábban 2011. január 1‐ével kezdődött.
A benyújtási határidő: 2014. október 31. péntek 12 óra.
A pályázatokat a következő hivatkozásra kattintva lehet benyújtani:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap‐communication‐network/awards/index_en.htm.

VÁLTOZTAK AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Az ágazati jogszabályok változása miatt megváltoztak az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési
beruházásokhoz való igénybevételének feltételei.
Az MVH ügyféltájékoztató itt olvasható:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/tajekoztato_az_epitesi
_beruhaz_20140306_1043067

VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE
Ketyegnek a határidők, nő a felelősség, bírság fenyeget. Március 15‐én hatályba lépett az új
polgári törvénykönyv (Ptk.), és a józan ész önmagában nem biztos, hogy segít azon a
cégvezetőn, aki érteni és betartani akarja.
Tovább a cikkre: http://index.hu/gazdasag/2014/06/11/uj_ptk_cegek_hataridok/
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ÖRÖMKÖNNYEK A TORDASI TUDÁSKÖZPONT MEGNYITÓJÁN
Átadták a Darányi Ignác Terv több mint 30 millió forintnyi támogatásával kialakított tordasi
alkotóházat. Az épületben szervezett programok a helyiek ismereteinek bővítése mellett a
közösség építéséhez is hozzájárulnak.
Tovább a cikkre: http://www.nakvi.hu/node/591818

A TURIZMUS ÉS A KULTÚRA A TAGÁLLAMOK KÖZTI HÍD
A LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS‐ok) közti 2007‐2013‐as határokon átnyúló
együttműködésekről adott ki tanulmányt az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ENRD). Az
Európai Vidékfejlesztési Hálózat 19 ország adatai alapján elemezte a határon átnyúló és
régiók közötti együttműködéseket. A megállapítások szerint főként a turizmus és a kultúra
terén indultak ilyen projektek.
Tovább a cikkre: http://www.mnvh.eu/node/591893

ZENE HATÁROK NÉLKÜL – FINN MAGYAR NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
A projekt keretében a finnországi Kaustinenbe látogatott a Völgy Vidék Közösség delegációja.
A Kaustinen Folk Music Fesztiválon a Rigófütty Énekegyüttes képviselte hazánkat,
megtekintettük a Pirityiset LEADER Akciócsoport által támogatott legérdekesebb
projekteket.
Fotók a VölgyVidék Facebook oldalán (kattintson a képre az összes kép megtekintéséhez):
https://www.facebook.com/volgyvidek/posts/1509058619327403
A Rigófütty Énekegyüttes fellépése a fesztiválon:
https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.1382463798653553&type=2

BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSELI PINCÉSZET PRÉSHÁZÁNAK FELÚJÍTÁSA
Örömmel értesítjük minden partnerünket, hogy befejeződött etyeki présházunk felújítása,
mely projektet az ÚMVP EMVA Turisztikai fejlesztések jogcímen „Borkóstoló és kulturális
galéria" címmel nyertünk el 2011‐ben.
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További információ: http://www.volgyvidek.hu/attachments/P%E9cseli.pdf

MÓDOSÍTÁS, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS
Megjelent a 77/2014. (V. 13.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013‐tól igénybe vehető támogatások kifizetésének
igényléséről szóló 25/2014. (II. 10.) számú MVH közlemény módosításáról és az 58/2014. (IV.
11.) számú MVH közlemény hatályon kívül helyezéséről.

TURISZTIKAI TÁMOGATÁSOK A VÖLGYVIDÉKEN
A Völgy Vidék Közösség elnöksége a rendelkezésre álló források alapján 513.472.401 Ft
támogatás jóváhagyásáról döntött. Ezzel a beérkezett 27 támogatási kérelem ügyintézése
után, az adminisztratív előírásoknak megfelelt mind a 23 kérelem támogatható volt.
Gratulálunk a nyerteseknek!

VÁLTOZÁSOK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN!
A csekély összegű (de minimis) támogatások igénybevételére vonatkozó közösségi és
nemzeti jogszabályi rendelkezések megváltoztak. Amennyiben csekély összegű (de minimis)
támogatást kívánnak igényelni, kérjük, tanulmányozzák az MVH honlapján az érintett csekély
összegű (de minimis) intézkedéseknél elérhető, a csekély összegű támogatások
igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az
alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló 56/2014. (IV. 11.)
számú MVH közlemény rendelkezéseit. A közlemény itt található:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk562014

VÖLGY VIDÉKI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK
EGÉSZSÉGNAP VÁLON 2014.07.26‐ÁN:
https://www.facebook.com/valkozseg/photos/pcb.715423645160638/746487372063708/?t
ype=1&theater
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BAROKK KONCERT VÁLBAN 2014.07.20‐ÁN:
https://www.facebook.com/valkozseg/photos/pcb.715423645160638/746487372063708/?t
ype=1&theater

BAROKK ÚTJA UTAZÓ KIÁLLÍTÁS VÁLBAN 2014.07.20‐ÁN:
https://www.facebook.com/valkozseg/photos/pcb.715423645160638/746486798730432/?t
ype=1&theater

BAROKK KONCERT VÉRTESACSÁN 2014.07.20‐ÁN:
https://www.facebook.com/volgyvidek/photos/a.1382495708650362.1073741827.1382463
798653553/1505252693041329/?type=1&theater

FALUNAP GYÚRÓN 2014.07.19‐ÉN:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675728495838338&set=gm.152346342454015
4&type=1&theater

BÁBSZÍNHÁZ TABAJDON 2014.07.19‐ÉN:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1521943548020957&set=a.137621208926077
1.1073741830.100006159781080&type=1&theater

BEETHOVEN KONCERTEK MARTONVÁSÁRON 2014.07.19‐ÉN, 26‐ÁN ÉS
AUGUSZTUS 2‐ÁN: http://www.martonvasar.hu/news.php?readmore=81

4. VÁLI VÖLGYI VIGASSÁGOK 2014.09.06‐ÁN:
http://www.volgyvidek.hu/cms_images/vvv_plakat2014_0906_jav_uj.jpg

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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