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AZ EMVA TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ INTÉZKEDÉSEK IRÁNYÍTÓ
HATÓSÁGÁNAK
282/2013.(X. 16.) KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről
előzetes tájékoztatás
A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT
ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés (a továbbiakban: alapszolgáltatások
jogcím) újranyitása várható idén. A benyújtási időszak kezdete 2013. november eleje. Az
alapszolgáltatások jogcím esetében elektronikus benyújtás lesz.
Az alapszolgáltatások jogcím esetében az ügyfélkörbe tartoznak a települési önkormányzatok,
önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek (egyesületek,
alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyek. A rendelet mellékletét
képezi a jogosult településeket tartalmazó településlista.
Az ügyfélnek székhellyel vagy telephellyel kell rendelkezni azon a településlistában található
településen, amelyen a fejlesztést meg kívánja valósítani.
A rendelet alapján négy célterület kerül megnyitásra. Az első célterület keretében támogatás
vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a
második célterület keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások
fejlesztéséhez.
A harmadik célterület esetében többfunkciós szolgáltató központ (például művelődési ház
fejlesztésére) kialakítására, fejlesztésére, míg a negyedik célterület keretében hatósági
engedéllyel működő állatmenhelyek fejlesztése támogatható.

A támogatható tevékenységek a következők többek között: új gépjárműbeszerzés,
épületfelújítás, korszerűsítés, bővítés és az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
Eszközbeszerzés önállóan is támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatás összege ügyfelenként az első két célterület esetében:
3,5 millió forint (személygépjármű), 5 millió forint (terepjáró), 10 millió forint (mikrobusz);
a harmadik célterület esetében 25 millió forint, amennyiben az ügyfél kizárólag a kötelező
szolgáltatásokat vállalja (a lakosság információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH
tájékoztatás nyújtása, közművelődési programok szervezése és lebonyolítása, közösségi
programok szervezése és lebonyolítása, ingyenes internet hozzáférés biztosítása), ha ezen
felül könyvtári szolgáltatást is ellát, akkor 30 millió forint; a negyedik célterület esetében
legfeljebb 25 millió forint.

ÚJ MVH KÖZLEMÉNY A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÉS VÁLTOZÁS
BEJELENTÉSI SZABÁLYOKRÓL
128/2013. (VII. 30) számú MVH Közlemény
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés
szabályairól
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvénynek az
egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2012.évi CCXIII. törvény keretében történt,
ügyfél-nyilvántartást érintő átfogó módosítására tekintettel szükségessé vált a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszer nyilvántartásba vételi és változás bejelentési szabályairól szóló új Közlemény
kiadása.
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a
természetes személyeknek (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak) a G1010-01 jelű
„Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem –
természetes személyek számára” elnevezésű, míg nem természetes személyeknek (gazdasági
társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01 jelű „Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba
vett adatok módosítása iránti kérelem – nem természetes személyek számára” elnevezésű
nyomtatványon lehet megtenni. A nyomtatványok elérhetőek a www.mvh.gov.hu honlapon, a
128/2013. (VII. 30) MVH Közleményben.

VÉLEMÉNYEZHETŐEK AZ OPERATÍV PROGRAMOK
A 2014-2020-as operatív programok – köztük a Vidékfejlesztési Program – társadalmasításra
szánt verziói elérhetőek és november 17-ig véleményezhetőek a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján.
Október 17-től nyilvánosak a 2014-2020-as időszak operatív programjainak társadalmasításra
szánt változatai. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján többek között a
Vidékfejlesztési Program (VP) is elérhető és egy hónapon keresztül, azaz november 17-ig

véleményezhető bárki által. A Partnerség Fórum menüpont használatával az operatív
programokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok azonnal elérhetővé válnak a honlap
felületén keresztül, ráadásul lehetőség nyílik arra is, hogy a véleményezők megismerjék
egymás véleményét is. A fórum használatához regisztrálni kell a honlapon, majd a kapott
felhasználói névvel és jelszóval történő belépés után van lehetőség az operatív programok
véleményezésére.
Forrás: NFÜ

ÚJ FELHÍVÁSOK A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
KERETÉBEN
Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évre vonatkozó működési és szakmai
pályázati kiírásai. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő előterjesztéseit a NEA kollégiumok
elfogadták, amellyel megnyílt a lehetőség, hogy a civil szervezetek működési támogatására és
szakmai programok megvalósítására pályázzanak. A működési kiírás egységes szerkezetben,
egy pályázati kiírás keretében jelent meg, a szakmai programok támogatására
kollégiumonként külön-külön kiírások jelentek meg.
A felhívások az alábbi linken érhetők el:
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok
Forrás: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
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