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2014 MÁJUSI 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 információkról, illetve p ályázati lehetőségekről,
megkönnyítve ezzel a pályázatok elkészítését. Bízunk benne, hogy kiadványunk
elnyeri tetszését és hasznos információkkal szolgál az Ön számára! Üdvözlettel
Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesül

Csekély összegű támogatást igényelhetnek a cukorrépa termelők
A vissza nem térítendő támogatáshoz a kérelmeket 2014. május 31-ig postai úton kell
benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

A kifizetés a döntést követő 15 napon belül megtörténik a rendelkezésre álló keret 600 millió
forint keret összegig. A támogatás mértéke a 2014/2015-ös gazdasági évre vonatkozóan a
kvótacukor előállításához szükséges 16%-os cukortartalomra átszámított, leszerződött
cukorrépa-tonnánként 3 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénylés feltételei között szerepel, hogy a kérelmező a 2014/2015-ös gazdasági évre
vonatkozóan szállítási joggal valamint szállítási szerződéssel rendelkezzen, továbbá nem
részesült a cukorrépa termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásban.
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Tanyafejlesztésre érkezik a támogatás!
Több mint 66 millió forintot fizet ki a napokban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
azoknak az igénylőknek, akik a tanyafejlesztési program keretein belül jelzett fejlesztési
céljaikat határidőben megvalósították és benyújtották elszámolási dokumentációjukat a

Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez. A támogatási
összegből 28 millió forint a tanyagazdaságok fejlesztésére, 38 millió forint pedig útfelújításra,
tanyagondnoki szolgálatok korszerűsítésére, villamosenergia ellátásra valamint gazdaság
indításra vonatkozik.

LEADER kifizetési kérelemmel kapcsolatos tudnivalók

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az agrárszaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet az alábbiak szerint módosította:
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően
január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus
űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül
kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított
formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem
alapján indult eljárás során a 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.”
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése
szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási
időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első
benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.”
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Amennyiben a 35/2013. (V.22.) VM rendelet 2. § (3) bekezdés d)-f) pontjára irányul, úgy az
első kifizetési kérelem benyújtására a 9 hónapos határidő vonatkozik!
A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B § (1) bekezdésétől eltérően június 30-ig lehet benyújtani,
továbbá ha a hat, illetve a kilenc hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva
kifizetési kérelem benyújtási időszak (július), úgy a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló
határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak első hónapjában (augusztus) is lehet
kifizetési kérelmet benyújtani.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE
a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások
részletes feltételeiről
Támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, aki
a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte
be;
b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik
ba) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével, vagy
bb) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek
legalább egyikével, vagy
bc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint
elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti
szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel;
c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező
SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH felé; valamint
d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre
gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.
A támogatási kérelmet az MVH által jelen közleménnyel rendszeresített nyomtatványon, az
ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani
egy példányban. Az MVH megyei kirendeltségeinek listáját e közlemény 10. számú
melléklete tartalmazza.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:
2014. május 1. – 2014. május 15.
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