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Egyeztetés indult a
környezetvédelem
és a
versenyképesség
érdekében

Idén mintegy 1500 milliárd
forintra pályázhatnak a
gazdák
Mintegy 1500 milliárd forint értékben írnak ki pályázatokat a
gazdák és az élelmiszeripar számára az idén a vidék megerősítése és
versenyképességének növelése, valamint a foglalkoztatás bővülése
érdekében – mondta az agrárminiszter az M1 aktuális csatorna
Magyar Gazda című műsorában.
A gazdaság-újraindítási akcióterv harmadik ütemében az agrárium
kerül a fókuszba, ennek kapcsán Nagy István hangsúlyozta: 2021ben és 2022-ben arra készülnek, hogy rendkívüli mértékű forrást
biztosítsanak a megújuló vidékfejlesztéshez, hogy az újraindításnak
hosszú távú hatásai legyenek. Áprilistól meghozzák a döntéseket a
2020-ban meghirdetett fejlesztési pályázatoknál, amelyekkel
mintegy 400 milliárd forintnyi forrást ítélnek oda, ebből a tervek
szerint az állattenyésztési ágazat számára csaknem 300 milliárd
forint, az üveg- és hűtőház fejlesztésekre 80 milliárd forint juthat.
Emellett jelenleg is rendelkezésre állnak az öntözési, erdészeti és a
mezőgazdasági kisüzemeket segítő pályázatok, ezeknek
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárság

Elindult a Közös Agrárpolitika
2023-2027 közötti időszakára
vonatkozó szakmai párbeszéd.
Az Agrárminisztérium
elkötelezett egy, a
fenntarthatóságot és
versenyképességet a lehető
legnagyobb mértékben
összehangoló, gazdálkodói
szemmel pedig racionális,
környezettudatos
gazdálkodásra ösztönző
támogatási rendszer
létrehozásában. Ezért az
agrártámogatási rendszer
tervezése során a minisztérium
külön szakmai párbeszédet
indít a területalapú
agrártámogatásokhoz
kapcsolódó zöld intézkedésés előírásrendszer szakmai
megalapozottsága érdekében.
A közös gondolkodás célja,
hogy a környezetvédelmi és
éghajlatpolitikai célkitűzéseket
a lehető legnagyobb
együttműködéssel érjük el a
Közös Agrárpolitika következő
időszakában.
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Már pályázható a
Tanyafejlesztési
Program
Idén 858 millió forint
keretösszeggel hirdette meg a
Tanyafejlesztési Programot az
Agrárminisztérium – jelentette be
Nagy István tárcavezető a
közösségi oldalán közzétett
videóban. Az agrárminiszter
szerint a tanyasi életforma
reneszánszát éli, hiszen a tanyán
lakók 55 %-a már nem ott
született, hanem a városból
költözött ki. Nagy István
emlékeztetett, hogy a
Tanyafejlesztési Program 2011–es
megindítás óta összesen 2761
pályázat részesült támogatásban,
több mint 11,2 milliárd forint
összegben. A kezdeményezés
egyik alapvető célkitűzése a
tanyánkon élők életszínvonalának
javítása, illetve az alapvető
infrastruktúra és szolgáltatások
fejlesztése. A pályázati
felhívásban foglaltaknak
megfelelően a pályázatok
szerkesztésére a Herman Ottó
Intézet Nonpro t Kft. internetes
felületén 2021. február 18-án 8
órától, míg azok véglegesítésére,
egyúttal benyújtására 2021.
február 25. 8 órától 2021. március
4-ig vagy forráskimerülésig lesz
lehetőség. A megítélhető
támogatás maximális összege
pályázónként legfeljebb
3 000 000 Ft.

köszönhetően a miniszter szerint hatalmas lendülettel
indulhat a hazai agrárium. Kitért arra, hogy az ágazatban
elbocsátások nem történtek, a beruházási kedv töretlen, még
új piaci lehetőségek is nyíltak a koronavírus okozta nehéz
helyzetben. "Tehát jókor, jó időben jött az a támogatás, amely
kifejezetten célzott is volt, és célba is talált" – mondta a
miniszter. Nagy István szerint megerősödött az agrárium és
ütésállóvá is vált, hiszen nemcsak a koronavírus-járvánnyal
kell megküzdenie, hanem más betegségekkel is, például a
madárin uenzával, sertéspestissel, sőt a pánikvásárlással is, de
szavai szerint sikeresen helyt tudott állni.át fordítsa az
agrárium támogatására – mondta az agrárminiszter a
mandiner.hu-n csütörtökön megjelent interjúban. Ebben
bejelentette azt is, hogy egymilliárd forintot különítettek el a
Településfásítási programra

17 helyett 80 százalékos támogatás
Az elkövetkező évek kiemelt támogatási összege kapcsán
Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Országos Szövetsége (Magosz) elnöke rámutatott, hogy a
magyar gazdák számára a nemzetközi, a hazai verseny
hatalmas kihívásokat jelent. Az uniós költségvetés időszaka
megkezdődött – mondta a Magosz elnöke, aki szerint fontos,
hogy minden rendelkezésre álló forrást igénybe tudjanak
venni. "Ahhoz, hogy hazai, uniós és nemzetközi szinten
versenyképesek legyünk, versenybe tudjunk szállni, jelentős
mértékben kell a gazdaságokat korszerűsíteni" – tette hozzá.
Fontosnak nevezte a birtokok rendbetételét, a legkorszerűbb
tudás hasznosítását, valamint a korszerű technológiák és a
precíziós gazdálkodás minden elemének használatát. Ehhez
komoly beruházásokra, komoly fejlesztési összegekre van
szükség – hangsúlyozta.
A magyar kormány az eddigi 17 százalékos nemzeti támogatás
helyett az adható maximumot, 80 százalékot biztosít az uniós
források mellé. Ez azt jelenti, hogy "amennyiben képesek
leszünk jó célokat meghatározni, korszerű, komoly tervek
alapján a legkorszerűbb technológiát alkalmazni, és igénybe
vesszük minden egyes uniós centet, akkor leszünk sikeresek" –
emelte ki Jakab István, hozzátéve, hogy ehhez valamennyi
magyar gazda számára összefogásra van szükség a családon, a
gazdaközösségen belül, továbbá nemzeti és Kárpát-medencei
szinten is.
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NEMZETKÖZI HÍREK

Minecraftozással ismeri meg a atalok
véleményét a nn vidéki hálózat
2021. február 11-én rendezték meg a 19. Nemzetközi Vidéki Hálózatok (NVH) online konferenciáját, melyen a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is képviseltette magát nemzetközi referensei által. A találkozón az alábbi főbb
pontokat érintettük
A Nemzeti Vidéki Hálózatok szerepe a Helyi Akciócsoportok, valamint a határokon átnyúló
Európai Innovációs Partnerség csoportjai közöt

A nemzetközi együttműködések száma jelentősen csökkent az előző évekhez képest, valamint a
legtöbb közös projektben csak két fél között jön létre megállapodás. Jelenleg 79 ilyen projekt van,
továbbá 14 olyan, amelyben három fél vesz részt és 10 olyan, amelyben négy
Tóth Péter, az ENRD (Európai Vidékfejlesztési Hálózat) LEADER/CLLD-szakértője, szakpolitikai
elemzője, bemutatott az ENRD weboldalán egy olyan partnerkereső alpontot, ahol a már meglévő
nemzetközi projektekhez van lehetőség csatlakozni, vagy ismerkedni. Európában összesen 3098 Helyi
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Akciócsoportot (HACS) tartanak számon, amelyekkel
kapcsolatban kiemelték, hogy Európán kívüli HACS-okkal is
van lehetőség az együttműködésre és ezekre jó példák is
akadnak. Ma gyarországnak három transznacionális
együttműködése van, míg a rekordot Finnország tartja 41
TNC-projekttel

A COVID-19 járvány
alatti aktivitások
Néhány tagállam bemutatta a
tevékenységi tervét a 2021-22
időszakra, ami egy áthidaló
szakasz a két periódus között. Ezek
közül a Svéd NVH tervét emelnénk
ki, akik a tavalyi évet rászánták
arra, hogy egy konzultációs
kérdőívet állítsanak össze arról,
milyen segítségeket várnak el
tőlük a partnereik, kikre van még
szükség a folyamatban, illetve
arról, hogy milyen hozzáadott
értéket nyújt a tagság a
Hálózatban.
A konzultációnak több mint 200
résztvevője volt és 80 szervezet
vett részt rajta. Az eredményből
kiderült, hogy a Hálózatra a
résztvevők úgy gondolnak, mint
egy közös tanulóközpontra, illetve
találkozópontra.
A Hálózat meglepetésére sokan
szeretnének részt venni aktívan az
általuk szervezett rendezvényeken,
illetve ötleteket és témákat
ajánlottak különböző
konferenciák/fórumok
megtartására.
A konklúzió:
• Növelni a regisztráltak számát
• Többet dolgozni regionális
szinten (fenntartható vállalkozás)
• Együtt dolgozni innovációt
elősegítő partnerekkel

E g y w o r k s h o p ke r e t é b e n n é h á n y j ó p é l d á t i s
meghallgathattunk. Egy német résztvevő például elmondta,
ők különböző online fórumokon tartják fent az érdeklődést a
COVID-19 időszak alatt, valamint kéthavonta szervezett
„open exchange meeting” keretében virtuálisan mutatják be
azon projekteket, amelyekhez külföldi partnereket keresnek.
Felmerült a TNC-khez hasonló tanulmányutak („study visits”)
fontossága is, ill. hogy a németek gyakori látogatásaikhoz
belföldön és külföldön beszereztek egy kisbuszt, amellyel
„Mit csinál a szomszéd?” elnevezésű utakat szerveznek
A svédek kiemelték, hogy lefordították könnyebben érthető
nyelvezetre, valamint dekódolták a Helyi Fejlesztési Stratégia
(LDS) pontjait különböző tematikákra bontva (a fenntartható
fejlődés céljaira: turizmus/munkaerőfejlesztés stb.), hogy
könnyebb legyen témák szerint rákeresni a partnerekre,
valamint a HACS-ok pro lját is átszerkesztették, hogy
egyszerűbben egymásra találhassanak az azonos területen
dolgozó csoportok.
Long Term Vision / Vidéki Jövőkép projek

Szó esett a nemrégiben leadott Long Term Vision for Rural
Area (Vidéki Jövőkép) felmérés eredményeiről is. A
szervezőket is meglepte, hogy igen nagy számban, 19 tagtól
érkezett projekteredmény. Volt olyan tagállam, aki egy, az
országra levetített eredményt közölt, de a legtöbben – így az
MNVH is – régiókra lebontva küldték be az eredményeiket
Kiemelték a Finn Vidéki Hálózatot, akik a projekt elérését a
atalok körében szerették volna növelni, ezért a Minecraft
játékot használták fel arra, hogy felhívják a gyelmüket rá,
illetve hogy megtudják, milyen jövőkép van az ő fejükben. A
projektben 13-22 éves atalok vettek részt, és nagy sikert értek
el vele a Hálózat népszerűsítésében. A játékban kialakítottak
egy szobát a Hálózat projektjének nevével, ahol a atalok
elkészíthették, milyen is lesz szerintük a saját régiójuk /
lakóhelyük 10-20 év múlva, illetve arra kérdeztek rá, hogyan
néz ki számukra az ideális vidéki táj.
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