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CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
HÍRLEVÉL
MAGYARORSZÁG NYOLC OPERATÍV PROGRAMOT
BENYÚJTOTT AZ EU-NAK
Magyarország a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak tíz operatív programjából nyolcat
benyújtott az Európai Bizottságnak - mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség
fejlesztéspolitikai kommunikációjáért felelős helyettes államtitkára 2014. június 11-én, szerdán az
MTI-nek.
Hozzátette: a hiányzó két operatív programból a vidékfejlesztési technikai okok miatt nem volt
beküldhető, de néhány napon belül ez is megérkezik Brüsszelbe. A Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Programot (RSZTOP) hivatalosan novemberig kell megküldeni az Európai
Bizottságnak, de Magyarország ezt is korábban nyújtja be - tette hozzá.
A helyettes államtitkár kifejtette: az Európai Bizottság új intézkedése a szegénység elleni
küzdelmet szolgáló új alap. Magyarország is élni kíván az új eszközzel, és bár mindössze közel
20 milliárd forint keretösszeggel rendelkezik majd az RSZTOP, ennek ellenére kézzelfogható
támogatást jelent majd a szegénységgel érintett csoportok élelmezésében és elsődleges
szükségleteinek kielégítésében.
A már benyújtott operatív programokra elméletileg az Európai Bizottságnak három hónap alatt
kell visszajeleznie, s bár Brüsszelben is megkezdődnek a nyári szabadságolások, ennek ellenére
érdemi válaszok várhatók a következő három hónapban, így várhatóan október közepén az összes
operatív programban megjelennek az első pályázati kiírások - mondta Csepreghy Nándor.
A helyettes államtitkár szólt arról is, hogy az Európai Bizottság a korábban megküldött
Partnerségi Megállapodásra részben már válaszolt, ezeket figyelembe vette a magyar kormány az
operatív programok benyújtásakor. Példaként említette a helyettes államtitkár, hogy a Partnerségi
Megállapodásra kapott brüsszeli visszajelzés alapján a kormány jelentős forrásokat csoportosított
át a közlekedési operatív programban a gerinchálózatra vezető utakra, s ugyancsak a brüsszeli
észrevétel alapján a kkv-k fejlesztésénél a visszatérítendő források arányát növelték a vissza nem
térítendőkkel szemben.

A benyújtott operatív programok forráselosztásánál a kormány tartani tudta a gazdaságfejlesztésre
szánt 60 százalékos arányt, ez három - a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP), a Területi Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program (VEKOP) - operatív program fejlesztési forrásait érinti, a 40 százalékot a humán- és a
reálinfrastruktúra területre fordítja az ország - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.
Forrás: www.kormany.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 2014. június 25-én, szerdán,
a XV. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórumon, Kecskeméten.
Kis Miklós Zsolt előadásában úgy fogalmazott: ez a döntés nemcsak jelzés értékű, hanem
gyakorlati szempontból is hasznos a térség „nagyon komoly” agrárpotenciálját figyelembe véve.
A Kecskeméten kialakítandó apparátusban számítanak a helyi fiatal szakemberek és értelmiség
munkájára is – tette hozzá.
Rámutatott: a vidék alapja a mezőgazdaság, az agrárium alapjai pedig a kis és közepes családi
gazdaságok, ezért a vidékfejlesztési államtitkárság legfontosabb feladata a következő 7 évben
rendelkezésre álló uniós források hatékonyabb, egyszerűbb, átláthatóbb, a vidéki mikro-, kis- és
középvállalkozások számára kézzelfoghatóbb felhasználása lesz.
Elsősorban azokat az ágazatokat fejleszti a kormány, amelyek a versenyképesség, a feldolgozás
és a munkahelyteremtés irányába mutatnak. Ilyenek az állattenyésztés, zöldséggyümölcstermesztés, valamint az ezekhez kapcsolódó élelmiszeripar – mondta, jelezve, hogy –
elsődlegesen a hiányzó infrastruktúra kiépítésén keresztül – a kabinet fokozott figyelmet fordít a
tanyasi életkörülmények javítására. Fontos feladat lesz emellett, hogy az agrárium jövedelmet
biztosítson a fiataloknak újabb vidéki munkahelyeket teremtve, és megakadályozva az ott élők
elvándorlását – húzta alá.
Az államtitkár emlékeztetett: az új kormányzati struktúra kialakítása során kiemelt cél volt, hogy
a vidékfejlesztés a miniszterelnökséghez kerüljön, elsősorban a fejlesztési programok és források
összehangolása érdekében.
Kis Miklós Zsolt előadása az alábbi linkre kattintva megtekinthető:
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/jovo-januartol-kecskemeten-mukodhet-avidekfejlesztesi-allamtitkarsag
Forrás: www.kormany.hu

MEGÚJULT A FATOSZ SZAKMAI HONLAPJA
Megújult a FATOSZ szakmai honlapja, mely a www.fatosz.eu és www.fatosz.hu címeken érhető

el. Az oldal nemcsak a mai kor igényeinek megfelelő letisztult megjelenést kapott, hanem
könnyen áttekinthető módon összefoglalja a falusi szállásadókat érintő jogszabályi, adózási
hátteret, valamint az egyéb aktuális tudnivalókat is. Ezen kívül nyomon követhetik a FATOSZ és
szakmai partnerszervezetei legfrissebb híreit, projektjeit, konferenciáit, fesztiválokon,
rendezvényeken történő megjelenési lehetőségeit.

KEDVEZMÉNYES SZERZŐI JOGDÍJ A FATOSZ TAGJAINAK
A FATOSZ és az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS ) között létrejött,
2014. december 31-ig érvényben lévő megállapodás értelmében a FATOSZ falusi szállásadó
tagjai számára kedvezményes díjtételt dolgozott ki. A szerzői jogdíj a falusi szálláshelyeken lévő
televízió, rádió, multimédiás eszközök után fizetendő, bevallás alapján. Az ARTIJUS a
szálláshelyek szobaszáma alapján állapította meg az éves díjtételeket. Azon falusi szállásadók,
akik már korábban bejelentették, hogy szálláshelyükön megtalálhatóak ilyen multimédiás
eszközök, azoknak ismételten nem kell megtenniük, az ARTIJUS évente 1 alkalommal csekket
küld számukra. Azon falusi szállásadók, akiknek a vendégházában fellelhetőek ilyen média
sugárzó eszközök, azok a FATOSZ szakmai honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével
és a FATOSZ központi információs irodája felé történő továbbítással megtehetik. A FATOSZ, a
tagsági viszony leigazolása után továbbítja a Szerzői Jogvédő iroda felé.
Bővebben:
http://www.fatosz.eu/?l1=static_content&l2=plug_static_content&l3=main&id=488&mid=635

FALUSI SZÁLLÁSADÓK SZÓRÓANYAGAIT VÁRJA A FATOSZ
A FATOSZ központi információs irodája Budapest belvárosában található, ahová havi szinten
több száz érdeklődő tér be (pedagógusok, óvónők, szakszervezetek képviselői, nyugdíjas klubok
vezetői, családosok, cégvezetők). Az internet térnyerése ellenére továbbra is igény van a
hagyományos, nyomtatott tájékoztatókra is. Az irodában Tagjaink számára INGYENESEN
nyitott a lehetőség, hogy vendégházukat népszerűsítő szórólapjaikat, kiadványaikat elhelyezzék.
Az irodai megjelenésen kívül a beérkező anyagokat budapesti nagy turisztikai és gasztronómiai
fesztiválokon, kiállításokon, egyéb helyszíneken is elérhetővé tesszük a turisták számára.
Legközelebb július 12-13-én Tihanyban, a Főszezon Turisztikai Kiállításon lesz jelen a FATOSZ,
ahová szintén magunkkal visszük tagjaink anyagait.
Fénymásolt, fekete-fehér, rossz minőségű szóróanyagokat nem tudunk elfogadni és azon
keresztül népszerűsíteni tagjainkat.
A nyomtatott szóróanyagokat, kiadványokat személyesen és postai úton egyaránt eljuttathatják a
FATOSZ székhelyére: 1077 Budapest, Király u. 93.
Forrás: www.fatosz.hu
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