Hírek

Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Programjában (ÁROP)140 millió forintot nyert a Vidékfejlesztési
Minisztérium a 2014-2020-as uniós programozási idõszak tervezésének elõkészítésére. A szaktárca az összeget
a tervezéshez szorosan kapcsolódó ágazati stratégiák és hatástanulmányok megalkotására, elkészítésére fordítja.
A projekt irányítását, így a kapcsolódó menedzsment feladatok ellátását a Vidékfejlesztési Minisztérium
háttérintézménye, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) végzi. A 20142020 közötti európai uniós költségvetési idõszak hazai vidékfejlesztési programjának tervezése 2012-ben
hivatalosan is elkezdõdött. A programalkotás a vidékfejlesztési miniszter utasítása alapján kialakított tervezési
struktúrában, több munkacsoportban és felelõsségi szinten zajlik. A munka támogatására a VM 2012
szeptemberében pályázatot nyújtott be az Államreform Operatív Program ,,Hatásvizsgálatok és stratégiák
elkészítése" címû pályázati felhívására, melyen 140 millió forintot nyert.
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140 millió forintot nyert a VM
2013. 04. 18.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 140 millió forint támogatást nyert a 2014-2020-as uniós programozási idõszak
elõkészítésére. A projekt irányítását a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet végzi.
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Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Programjában (ÁROP)140 millió forintot nyert a Vidékfejlesztési
Minisztérium a 2014-2020-as uniós programozási idõszak tervezésének elõkészítésére. A szaktárca az összeget
a tervezéshez szorosan kapcsolódó ágazati stratégiák és hatástanulmányok megalkotására, elkészítésére fordítja.
A projekt irányítását, így a kapcsolódó menedzsment feladatok ellátását a Vidékfejlesztési Minisztérium
háttérintézménye, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) végzi.
A 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési idõszak hazai vidékfejlesztési programjának tervezése 2012ben hivatalosan is elkezdõdött. A programalkotás a vidékfejlesztési miniszter utasítása alapján kialakított
tervezési struktúrában, több munkacsoportban és felelõsségi szinten zajlik. A munka támogatására a VM 2012
szeptemberében pályázatot nyújtott be az Államreform Operatív Program Hatásvizsgálatok és stratégiák
elkészítése címû pályázati felhívására, melyen 140 millió forintot nyert.
A stratégiák és a hatástanulmányok elkészítésében az illetékes államtitkárságok szakemberei, valamint
megbízott külsõs munkatársak vesznek részt, kiegészülve a tárca háttérintézményeinek (NAKVI,

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Agrárgazdasági Kutató
Intézet) szakértõivel.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Termésadatok kötelezõ megadása a 2013. évi egységes kérelem benyújtása során
2013-04-17 09:26
A 2012. január 1-jével hatályba lépett, a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti
kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: MKK tv.) 18. § (3) bekezdése
rendelkezik az egységes kérelem benyújtásakor kötelezõen teljesítendõ adatszolgáltatásról, melynek kapcsán
az alábbiakra hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét:
Termésadatok kötelezõ megadása a 2013. évi egységes kérelem benyújtása során
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Az MKK tv. 6. § (1) és (2) bekezdései szerinti kockázatközösségben tag mezõgazdasági
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termelõnek és/vagy az MKK tv. 16. § (1) bekezdése szerinti mezõgazdasági biztosítási szerzõdés díjához
nyújtott támogatást igénylõ mezõgazdasági termelõnek az egységes kérelemben nyilatkoznia kell a tárgyévet
megelõzõ évben használatában lévõ összes termõterület nagyságáról, valamint e termõterületen megtermelt
összes termény mennyiségérõl a kockázatkezelési rendszer szerinti besorolásban szántóföldi növény és/vagy
ültetvény minõsítésû és/vagy a mezõgazdasági biztosítási díjtámogatás szempontjából releváns kultúrák szerinti
bontásban.
Az MVH termelõnként meghatározza a 2012. évben megállapított összes termõterület nagyságát a releváns
kultúrák szerinti bontásban, így Ügyfeleinknek az egységes kérelmükben csak a 2012. évre vonatkozóan
megtermelt összes termény mennyiségérõl (tonnában, két tizedes jegy pontossággal) kell nyilatkozniuk az
adott kultúra vonatkozásában.
Mindezek miatt kérjük azokat az Ügyfeleinket, akik (kötelezõ vagy önkéntes alapon) az agrárkár-enyhítési
rendszerben részt vesznek, illetve biztosítási díjtámogatást igényelnek, hogy a 2013-as Egységes Kérelem
kitöltését, beadását a vonatkozó termésadatok birtokában kezdjék meg.

Tejtermelõk figyelem: Ismét igényelhetõ a különleges tejtámogatás
2013-04-15 11:43
Május 15-ig igényelhetõ különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó tejtámogatás a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH).
Tejtermelõk figyelem: Ismét igényelhetõ a különleges tejtámogatás
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értékesített tejmennyiség. Azok a tejtermelõk kaphatják,

akiknek szarvasmarha állatállománya szerepel az ENAR nyilvántartásban, gazdaságuk gazdasági szempontból

sérülékeny vagy környezeti szempontból érzékeny helyen fekszik, és rendelkeznek minimum 1 hektár
területalapú támogatásra jogosult területtel.
A kérelmeket 2013. május 15-ig postai úton kell benyújtani a területileg illetékes MVH megyei kirendeltségre.
További részleteket a Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) olvasható 65/2013 (IV. 5.) számú MVH közlemény
tartalmazza.

