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2014 NOVEMBERI HÍRLEVÉL

Tisztelt Érdeklődők!
Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete által kiadott
HÍRLEVÉL olvasótáborában! A Hírlevelünk megjelentetésének legfőbb célja, hogy folyamatosan
értesülhessenek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) kapcsolatos inform ációkról, illetve pályázati lehetőségekről, megkönnyítve ezzel a pályázatok elkészítését. Bízunk
benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal szolgál az Ön számára!

Üdvözlettel Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

A 2014-2020-as időszak fejlesztési céljai, prioritásai; Operatív programok
A 2014-2020-as időszakban 11 fejlesztési célt határoztak meg az EU-ban, amelyek kiindulópontot képeznek az
országok számára az elkövetkezendőkben. Az tagállamoknak ezeket kell követniük, hogy lehetővég váljon az egy
irányba történő fejlődés.
1. A kutatatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának, minőségének javítása
3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása
4. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés- és kezelés előmozdítása
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrában
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás
11. Az intézményi kapacitás javítása és a hatékony közigazgatás
Ezek megvalósítása érdekében a következő prioritásokat kell előtérbe helyezni:
1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
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2.

3.
4.
5.
6.

A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi
típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése
Élelmiszerláncok szervezése, élelmiszer-feldolgozás
Ökoszisztémák állapotának helyreállítása, agrár-és környezetgazdálkodás
Erőforrás-hatékonyság előmozdítása
Társadalmi befogadás előmozdítása

Aláírásra került a Partnerségi Megállapodás. Ez határozza meg a források eredményes és hatékony felhasználásának feltételeit. Az ebben kijelölt fejlesztési irányok részleteit az operatív programok rögzítik.
Operatív programok:
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP): a versenyképes kis- és középvállalkozási szektor,
az ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok, a kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, innováció és kutatásfejlesztés, az infokommunikációs technológia fejlesztése, a rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés, a kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés, illetve a foglalkoztatás ösztönzése és üzleti környezet
fejlesztése tartozik a program prioritásai közé.
Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP): a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatás bővítésére
fókuszál. Lényeges eleme a szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése, a kutatás és fejlesztés, valamint a kis- és
közévállalkozások támogatása.
Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program (IKOP) feladata közé tartozik az infrastruktúra, a közlekedésbiztonság javítása, az energiahatékonyság fokozása, a mobilitási rendszerek fejlesztése.
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP): a gazdasági növekedés fenntartható fejlődését,
az közösségi infrastruktúra fejlesztését, a foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztését helyezi
előtérbe.
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP): a társadalmi befogadás javítására, az infrastrukturális
beruházásokra az oktatás és kultúra területén, az oktatási, kulturális fejlesztésekre, a közigazgatási infrastruktúra
feltételeinek javítására és a kutatási fejlesztésre koncentrál.
A Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) első tervezeténél prioritás a
klímaváltozásra történő felkészülés, a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a
zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések, a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések, a megújuló
energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések, az energetikai, környezetügyi
kutatás-fejlesztés és innováció, illetve a szemléletformálás.
A Magyar Halászati Operatív Program első tervezeténél elsődleges a fenntartható és erőforrás-hatékony
halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is; az innovatív, versenyképes
és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása (beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is), a közös
halászati politika végrehajtásának előmozdítása, valamint a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése.
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP): a közigazgatás és a közszolgáltatási
szféra fejlesztéseit ennek révén hajtják majd végre.
A Vidékfejlesztési Programban (VP) kiemelt szerepet kap a tudásátadás és az innováció kiemelés a
mezőgazdaságban, a vidéki térségekben, az erdészetben. Cél a versenyképesség fokozása, az ökoszisztémák
állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása. Elő kell mozdítani az erőforrás-hatékonyságot, a társadalmi
befogadást, mérsékelni kell a szén-dioxid-kibocsátást, szükséges továbbá a szegénység csökkentése és az önellátó
gazdálkodás támogatása a vidéki térségekben.
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Meghívó
A Gál Ferenc Főiskola tisztelettel meghívja Önt a
a LEADER térségek közötti együttműködés keretében induló „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott
jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projekt keretén
belül meghirdetett
„Hagyomány - Helyi termék - Hálózat”
című konferenciára
Helyszín: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (Gál Ferenc Főiskola - Városi Oktatási Centrum)
Időpont: 2014. november 6.
VÉDNÖKÖK
Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter
Dr. Kállai Mária Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
PROGRAM
9:00-10:00 Regisztráció
10:00 – 10:15 Köszöntő
Herczeg Zsolt Mezőtúr Város polgármestere
Dr. Kállai Mária Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
10:15 – 10:40 Megnyitó
Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter
Dr. Kozma Gábor a Gál Ferenc Főiskola rektora
PLENÁRIS ELŐADÁSOK
10:40 – 10:55 Dr. Nagyné Varga Ilona Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esély Szociális Közalapítvány igazgatója
„Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése JászNagykun-Szolnok megyében” című projekt rövid bemutatása
10:55 – 11:15 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár
„Helyi gazdaságfejlesztés és helyi termékek fejlesztésének lehetőségei a 2014-2020-as fejlesztési programokban”
11:35 – 11:55 Dr. Balla Tibor Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság igazgatója
„A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében.”
12:00 – 13:00 Állófogadás, ebédszünet
13:00 - 14:30 Pódium beszélgetés a Jász-Nagykun-Szolnok megyei hálózatok vezetőivel, megyei jó gyakorlatok
„művelőivel”
A KONFERENCIA KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEI
15:00 – 17:00 Tereplátogatás Mezőtúron
17:00 – Szakember találkozó, vacsora (a konferencia helyszínén)
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A konferencián és kísérő rendezvényén való részvétel ingyenes.
A rendezvényt kézműves kiállítás és vásár, illetve gyermeknek szervetett kézműves műhelymunkák kísérik.
A rendezvény moderátora: Dr. Eperjesi Tamás a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Vidékfejlesztési igazgatója

Megjelentek az alábbi MVH Közlemények kifizetési kérelmek benyújtásának vonatkozásában:
164/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény
2014-10-13
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 117/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény
módosításáról.
163/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény
2014-10-13
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
szóló 120/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról.
162/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény
2014-10-13
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről szóló 118/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról.
161/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény
2014-10-13
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető
támogatások kifizetésének igényléséről szóló 115/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény
módosításáról.
159/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény
2014-10-13
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 116/2014. (VII.22.) számú MVH közlemény
módosításáról.
152/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény
2014-10-14
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 113/2014. (VII. 22.)
számú MVH közlemény módosításáról.
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Megjelentek a 2014-2020-as fejlesztési időszak első felhívásai
2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az
Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, 2014-20-as fejlesztési időszak. Az új periódus
nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.
Pályázati kiírások:


Kisgyermekkori nevelés támogatása



Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program



Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása



Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése



Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban



Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása



Ifjúsági Garancia



Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása



Szennyvíz-elvezetés és - tisztítás, szennyvízkezelés

A pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok letölthetők a http://palyazat.gov.hu oldalon

„Fenntartható együttműködés alapjainak megteremtése a Bihar – Sárrét – Bihor térségben”
A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 2012-ben alakult. Célja a térségben élők életminőségének javítása, a
helyi adottságokra épülő fejlesztések előmozdítása, a térség gazdasági fejlesztésének segítése. 2013-ban azzal a
céllal kerestük meg a Bihari HACS-ot, hogy olyan hosszú távon fenntartható együttműködést folytathassunk velük, amely mindkét régió számára pozitív hatással bír. Egyesületünk nemzetközi együttműködés keretében sikeresen pályázott a „Fenntartható együttműködés alapjainak megteremtése a Bihar-Sárrét-Bihor térségben” címmel.
Létrehoztunk egy kétnyelvű internetes portált az online kereskedelem és kommunikáció megteremtése érdekében.
Reméljük, minél több kereskedelmi kapcsolat alakul ki a térségek vállalkozásai között, valamint minél több civil
szervezet mutatkozik be. Az internetes portálra regisztráló vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, intézmények és
civil szervezetek számára ingyenes képzést biztosítottunk a honlap használatához. Elkészült a Bihar – Sárrét –
Bihor Aranyoldalak kiadvány magyar és román nyelven. A 3000 példányban megjelenő kiadványban megnevezésre kerül valamennyi, a projekthez csatlakozó és a vonatkozó űrlapot kitöltő vállalkozás, gazdálkodó szervezet,
települési önkormányzat, civil szervezet. A kiadványban történő megjelenésért nem kellett fizetni a projekthez
csatlakozóknak. Szeptember 20-án került megrendezésre Kabán a Mácsai Sándor Művelődési Ház területén a Bihar-Sárrét-Bihor Határmenti Vásár és Vállalkozói Fórum. A rendezvény Szegi Emma polgármester asszony és
Nagy-Máté András (Bihari HACS) megnyitó beszédével vette kezdetét. Ezt követően a résztvevők bemutatkoztak
a megjelent nagyszámú közönségnek. Sor került a felújított piactér átadására is, ahol a Hajdúszoboszlói Termelői
Piac szereplői is megjelentek. Visszatérve a művelődési ház elé, lehetőség volt a Bihar-Sárrét amatőr képzőművé-
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szeti kiállítás megtekintésére illetve az érdeklődők egy rövid, gyalogos városnézésen is részt vehettek. Az ebéd
után Szabó Ádám (a Csillag Születik és az X-Faktor sztárja) szórakoztatta az embereket, majd további színvonalas
kulturális programok következtek: Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület - Földes, Őszirózsa Hagyományőrző
Egyesület - Kaba, Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület, Galagonya Néptánccsoport - Bors, illetve Kun Zsolt
humorista - Bihardiószeg. A rendezvény az érintett térség vállalkozásai, civil szervezetei számára biztosított bemutatkozási, kiállítási valamint értékesítési lehetőséget, illetve személyes konzultációt. A cél: az internetes felületre regisztrálók személyes találkozása, bemutatkozás. A pályázatban átfogó célként fogalmazódott meg: hozzuk
közelebb egymáshoz a két érintett határmenti térség gazdasági szereplőit, közösségeit, elősegítve ezzel a mikro
régió fejlődését. A vásár és fórum sikerességét bizonyítja, hogy több mint 15 település 30 kiállítója mutatkozott be
a piaci termelők mellett.
Projekt bemutatása képekben:
Toborzó fórumok
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Képzések
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Határmenti Vásár és Vállalkozói Fórum - Kaba

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Rendezvények a térségben
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