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Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök
Egyéb észrevétel
A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával. Az elmúlt EU tervezési ciklusokban is aktívan vettünk részt a tervezési folyamatokban, a
programok monitoringjában és értékelésében, illetve pályázatok megvalósításában. Koordináljuk a Zöld Régiók Hálózatát, amely kifejezetten a regionális fejlesztés és a
környezetvédelem kérdéseivel foglalkozik, s amelynek 170 civil környezetvédő szervezet tagja a Fővárosból és az ország 19 megyéjéből.
A dokumentumban megfogalmazott javaslataink főképp arra irányulnak, hogy az operatív programba még jobban integrálódjanak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
környezet- és klímavédelmi elvek, ahogy azt az alapokra vonatkozó közös előírások EU rendeletének 8. cikkelye is előírja.
Amennyiben a tervezők elfogadják a prioritástengelyekhez küldött javaslatainkat tartalmilag, szívesen segítünk a szöveg szerinti módosítások megfogalmazásában, illetve a
támogatási konstrukció tervezetek környezeti szempontú véleményezésében.
Az Európai Unió regionális politikájának sarokkövei a partnerség (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely), az esélyegyenlőség (lásd 7. cikkely) és a fenntartható
fejlődés elősegítése (lásd 8. cikkely). Mi elsősorban a 8. cikkelyből adódó kérdésekkel foglalkozunk, de javaslataink egyrésze más téren is hasznosítható.
Még a tervezési szakaszban meg kell teremteni az összhangot a nemzeti környezeti stratégiákkal
A környezetvédelemi szempontok érvényesítése érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a nemrég elkészült OP Stratégiai
Környezeti Vizsgálat, illetve az elfogadás előtt álló 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program és Nemzeti Biodiverzitás Stratégia szerint az
egész operatív program finomra hangolását, az azokban foglalt elvek és konkrét javaslatok átvezetését az egyes intézkedésekhez.
Környezeti szempontok integrációja a projektekbe, mind szakmai kritériumok
Ahogy ezt a Partnerségi megállapodás tervezete is leszögezi minden programban, illetve minden releváns projektben érvényesíteni kell a környezetvédelem és a klímaváltozás
elleni fellépés, illetve ahhoz való alkalmazkodás szempontjai. Javasoljuk, hogy ezt az elvet szögezze le egyértelműen minden operatív program.
Szakítani kell a pályázókat és az intézményrendszert feleslegesen terhelő és kishatékonyságú horizontális vállalások rendszerével, azt kell elérni, hogy például a környezeti
problémák megelőzése és a fejlesztések negatív hatásainak csökkentése legyen a cél, úgy, hogy a horizontális elvek elsősorban projekt specifikus szakmai belépési és
értékelési kritériumként legyenek megfogalmazva.
Intézményrendszeri javaslatok a horizontális integrációra
A környezeti és klíma szempontok (illetve a többi horizontális szempont) érvényesítése érdekében hozzon létre az Irányító Hatóság egy horizontális operatív szakmai bizottságot,
amelyek minden pályázati kiírásnál megvizsgálja a horizontális szempontok egyedi integrálásának lehetőségét, építve a stratégiai környezeti vizsgálat eredményeire is. Ezekben
a bizottságokban kapjanak szerepet a környezetvédő, illetve esélyegyenlőségi civilek.
Emellett javasoljuk speciális, horizontális szempontok érvényesítését elősegítő pályázati kiírások létrehozását, illesztve az operatív program megfelelő prioritásaihoz.
Fontos mind a pályázói, projekttervező és végrehajtói oldal, mind a lebonyolító intézmények képzése a horizontális szempontok integrációjára. Javasoljuk, hogy készüljön olyan
érthető útmutató, amely az elvek érvényesítési lehetőségeit mutatja be.
Mind az intézményrendszer, mind a pályázó kommunikálja a horizontális szempontok integrációjával kapcsolatos eredményeket. Fontos a nemzetközi és hazai jó példák
összegyűjtése, terjesztése is.
Javasoljuk, hogy a felsorolt feladatok szerepeljenek az OP technikai segítségnyújtás prioritásnál, a „Program-végrehajtási feladatok támogatása” intézkedésben.
Partnerek bevonása a tervezésbe
Sajnos az operatív programok során nem sikerült a korai szakaszban bevonni a környezetvédő civil szervezeteket (a VP kivételével). Ez különösen visszatetsző annak a fényében,
hogy az összes csatlakozó országban Bulgáriától Lengyelországig ott voltak a környezetvédő civilek a tervező munkacsoportokban. Felhívjuk a figyelmet ennek fontosságára,
amelyet az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely-e előír és az említett European Code of Conduct on Partnership kifejt.
Az OP tervezések lezárása során éppen ezért különösen tekintettel kell lenni a horizontális partnerek véleményére. Emellett az OP elfogadása utáni területi tervezési
folyamatokba, mint ITI és CLLD tervek, pályázati kiírások, programkiegészítő dokumentumok készítése aktívan és kötelezően, munkacsoport szinten kell bevonni a horizontális
partnereket, esetünkben a környezetvédő civil szervezeteket
Horizontális partnerek kapacitásépítése
Az EU alapok hatékony felhasználásához szükséges a partnerség, különös tekintettel a horizontális célok elérésére. Az említett rendelet mellett a készülő European Code of
Conduct on Partnership (ECCP) is elő fogja írni, hogy a technikai segítségnyújtásból támogatni kell a partnerek kapacitásfejlesztését, beleértve a képzéseket, a részvétel
költségeit és a partnerek koordinációs és hálózati struktúráit is. Különösen fontos a horizontális elveket képviselő civil szervezetek kapacitásainak építése. A környezetvédő
szervezeteknek speciális hálózataik vannak erre, amelyek alkalmasak e feladat ellátására.
Javasoljuk, hogy a technikai segítségnyújtás résznél a „Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása” támogatása intézkedés tartalmazza a partnerek
kapacitásépítése feladatot is a hálózati együttműködések támogatása mellett.
Horizontális partnerek bevonása a monitoringba és pályázati elbírálásba
Legyen egyértelműen kimondva, hogy a monitoring bizottságokba szavazati joggal kell be vonni a civil szervezeteket, kiemelten a horizontális ügyekkel foglalkozó
esélyegyenlőségi és környezetvédelmi civil partnereket. Emellett a pályázati kiírások tervezésénél és pályázati döntéseknél is legyenek ott a civil szervezetek szakértői –
természetesen figyelembe véve az összeférhetetlenség elvét.
A civil partnereket képviselő személyeket, szervezeteket ne az Irányító Hatóság válassza ki, hanem az illetékes szervezetek maguk válasszák a képviselőjüket.
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Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök
Egyéb észrevétel
JAVASLAT 1. - Energetikai ügyek
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz). A fejlesztéseknél a klímaalkalmazkodási szempontokat is figyelembe kell venni.
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program – hasonlóan a VEKOP-hoz (!), ne a
biomasszáét. A biomassza felhasználásánál az ökológiai szolgáltatások megőrzése, a biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind
minőségi (hogyan és hol termett a biomassza, honnan szállítják), mind mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat
határozzanak meg a kiírások.
A biogáz felhasználását sokkal fenntarthatóbbnak tartjuk, mint a mezőgazdasági hulladékokból, vagy fahulladékból égetéssel termelt energia felhasználását. Talajainknak

szükségük van arra, hogy a szén, nitrogén, foszfor stb. visszatérjen komposztálás után vagy más módon. Ha a természetes körforgásból túl sok anyagot veszünk ki, az a talaj és a
biológiai sokféleség romlásához vezet.
JAVASLAT 2. - Források
Javasoljuk, hogy a VP forrásai túlnyomó részt a CLLD, környezettel kapcsolatos jogcímek, illetve a kisléptékű mezőgazdasági termelés és vidéki megélhetés elősegítésére
fordítódjanak. Az un versenyképes mezőgazdaság, az intenzív termelés fejlesztésének kisebb súlyt kell adni, tekintettel a tevékenységek negatív környezeti és társadalmi
externáliáira.
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Dr. Máhr András, elnök, Mezőgazdasági Szövetkezők és termelők Országos Szövetsége
Egyéb észrevétel
*Elektronikus úton* megkapott „a 2014-2020-as Operatív Programok társadalmi egyeztetése – Vidékfejlesztési Program (VP) tervezet VP 3.0. verziója - című” anyaghoz a 2013.
november 16-án megküldött véleményünket fenntartjuk és ahhoz további kiemeléseket, kiegészítéseket és javaslatokat teszünk:
1. A társadalmi vita során szerzett tapasztalatainkra alapozva különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyes Operatív Programoknál a méret alapján történő lehatárolások és
megkülönböztetések gyakorlatát szüntessék meg. A különböző fejlesztési célokhoz rendelt Operatív Programok esetében (megújuló energia, környezetvédelem,
munkahelyteremtés) a szakstratégiához kötötten, komplex módon kerüljenek finanszírozásra.
2. A kormányzat állásfoglalása szerint az Európai Uniós fejlesztési források 60 %-át közvetlenül a gazdaságfejlesztésre, kiemelten a verseny- és életképesség fokozásának
előmozdítása érdekében szükséges felhasználni. A kitűzött céllal egyetértünk.
A Vidékfejlesztési Program társadalmi vitája során megismertük a különböző stratégiákat is, az Operatív Program tervezetén túlmenően, mérlegeltük a célokat, feladatokat,
intézkedéseket, a kiemelt fókuszterületeket és ennek során úgy érzékeltük, hogy a közvetlenül gazdaságfejlesztésre irányuló intézkedések súlya és száma messze alulmarad a
nem közvetlenül gazdaságfejlesztésre irányuló intézkedésekkel szemben.

Figyelembe véve azt, hogy az előző ciklushoz képest 11 %-kal csökkent a forrás, valamint a KAP változásaiból eredően az I-es pillérben csak úgy lehet hozzájutni a támogatás 30
%-ához, hogy zöldítési feladatok teljesülnek, javasoljuk az indikatív forrás allokáció módosítását, a versenyképesség fokozására tervezett 42 % helyett legalább 47 %-ra.
Ez az arány még így is elmarad az előző időszaki arányoktól. Megjegyezzük, hogy a versenyképesség növelésére megfogalmazott intézkedéseknek egyértelműen hatása van az
ökoszisztémák megőrzésére és a vidéki térségek fejlődésének elősegítésére. Javasoljuk, hogy az egyes intézkedésekre vonatkozó forráselosztás során ne csak a környezeti
fenntarthatóságot vizsgálják, hanem kerüljön sor az egyes intézkedések társadalmi és gazdasági hatásvizsgálatának elvégzésére, bemutatására is.
3. Az agrárkörnyezet-gazdálkodási jellegű kifizetések tervezett intézkedései között szerepel egy, a jelenlegi rendszert leváltó olyan változat, amely nem célprogramos, hanem
előírás alapú támogatási rendszert jelent, egyénre szabott célprogramokkal. E mellett szerepel egy „zöldpont” alapú kifizetési rendszer, amelynek még a legfőbb jellemzője sincs
ismertetve.
A korábbi rendszer gyökeres átalakítása esetén alapvető elvárás lenne annak értékelése és a változtatás szakmai indokainak bemutatása. A megalapozottsághoz szükség van
arra, hogy az új, javasolt alternatívák következtében milyen környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi hatások várhatóak. Elfogadhatatlan egy olyan új rendszer kialakítása,
amelynek következtében az eddig elért eredmények elvesznének.
4. A kockázatkezelés korábbi eszközeit az agrárpolitika átalakítása során lényegében megszüntették (garantált árak, kvóták, export szubvenciók) és az új ciklusban áthelyezték a
vidékfejlesztés keretei közé. Az Európai Uniós jogszabály lehetőséget nyújt arra, hogy a piaci- és gazdasági kockázatok (árak, költségek emelkedése, jövedelem csökkenése)
kedvezőtlen hatásainak kompenzálására kockázatkezelési eszközöket alkalmazzanak a jövedelem stabilizáció érdekében. Ugyanakkor a Vidékfejlesztési Programból hiányzik
ennek a célnak a kijelölése, a feladat és az intézkedés meghatározása. Javasoljuk ennek a területnek a bevonását és konkrét intézkedésként történő meghatározását. A 40. cikk
alapján a piaci események által okozott károk mérséklésére alkalmas alapok felállítását lehetővé kell tenni (pénzügyi alapok, biztonsági takarmányalapok létrehozása, közösen
működtetett kockázatkezelő és csökkentő intézmények, stb.).
5. A harmadik prioritás keretében az élelmiszeripari fejlesztéseknél, valamint a kertészeti- és állattenyésztési ágazatok fejlesztési céljainál prioritást élvezzenek a termelői
tulajdonnal, integrációval bíró fejlesztések.

6. Kiemelten megerősítjük, hogy az állatjóléti támogatások ismertetése során a szövegben szerepel, hogy a sertés és baromfi ágazatban is szükség van a többlet állatjóléti
feltételeket vállalók támogatására. Ezzel szemben az érintett intézkedéseknél már csak a Ló állatjóléti, valamint a Tejtermelés szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti intézkedések
szerepelnek.
Figyelembe véve a Kormányzat állattenyésztés fellendítéséért tett törekvéseit, annak nagyfokú foglalkoztató képességét, a Nemzeti sertésprogram elindulását – véleményünk
szerint a hobbiállatok helyett - a haszonállatok tartásának támogatására, azaz a tejtermelő mellett kiemelten az abrakfogyasztó ágazatok (különösen a sertés, baromfi) állatjóléti
támogatására kellene a forrásokat fordítani.
7. A „gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív
mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése” prioritás tervezett intézkedései között szerepel a meglévő öntözési rendszerek korszerűsítése,
továbbá a vízrendezés és az öntözés hatékonyságának javítása.
Javasoljuk az öntözéses gazdálkodás bővítésének támogatását is.
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Dunai Péter, főtitkár Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Egyéb észrevétel
1. Az MKIK támogatja, hogy a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források mintegy 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztési célokra használják fel. Ezt az arányt az összes
forrásra kellene vonatkoztatni, így a vidékfejlesztési programot is figyelembe kellene venni. Az uniós források felhasználásában olyan folyamatokat kell beindítani, hogy ne csak az
elért eredmény legyen az országé, hanem a kivitelezés haszna is a magyar vállalkozókat gazdagítsa. Itt érdekütközésre lehet számítani a fejlettebb tagállamokkal, amelyek
alapvetően a technológiaimportot eredményező beruházásban érdekeltek.
2. A kifejezetten gazdaságfejlesztési tartalmú célok mellett a többinél is léteznek olyan szegmensek, amelyek gazdaságfejlesztési vonzatúak - ezeket is meg kell ragadni és
koordinálni kell őket. A célok megvalósítása széles körű eszközrendszert feltételez - pályázati kiírásokat, pénzügyi instrumentumokat (kamattámogatás, garanciaalapok) stb.
Fontos elem, hogy a korábban domináns vissza nem térítendő támogatások mellett a pénzügyi eszközök is szervesen beépülnek a forrás-felhasználási rendszerbe.
3. A 2020-ra vonatkozó hazai célkitűzések túlságosan ambiciózusak, visszafogottabban kellene tervezni.
Az ország teherbíró képességét jelentősen megterheli az, hogy elérjük a 2020-ban mindenkitől elvárt EU részcélokat (foglalkoztatás, megújuló energiák). Kezdeményezni kellene

ezért, hogy 3-4 éves haladékot kapjon az ország. Az adósságcsökkentési feladaton túl indokként felhozható, hogy egy ehhez kellő erőforrásokban (szél, vízi energia stb.)
szűkölködő országban a megújulók arányának a növelése fajlagosan sokkal nagyobb terhet jelent, a foglalkoztatásban pedig Magyarország indult szinte a legalacsonyabb
szintről.
Az EU programokban azzal kellene számolni, hogy sikerül elérni 3-4 év halasztást, de emellett elő kellene készíteni olyan programokat, amelyek – elutasító, merev EU
magatartás esetén – a megújuló energiával kapcsolatos vagy direktebb foglalkoztatási statisztikát növelő részcélok gyorsabb teljesítésére juttatnak forrást más részcélok
elhagyása árán.
4. Az operatív programok összeállítása hatalmas munkát jelentett, figyelemre méltó eredménnyel. Az uniós előírások figyelembevétele, hivatkozási alapként való kezelése nagyon
megnehezítette a munkát és a véleményezést is.
Ezért javasoljuk, hogy az egyes operatív programokról készüljön „magyar változat” is, amelyikben a 2014-2020 közötti tervezési időszakra szóló célok, eszközök és források
leírása, ütköztetése, tehát maga a szűken vett program szerepelne, és amely a Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verzióját csak követi, de a kapcsolódó szövegeket elhagyja.
Jelen változatában gyakorlatilag alig hámozható ki, hogy mit tartalmaznak az operatív programok, de ami a komolyabb probléma, hogyan lesznek az intézkedések stb. átültethetők
a pályázatok nyelvére.
A „magyar” változatban meg lehetne oldani a hazai tervek, intézkedési programok és az intézményrendszer integrálását is, hogy a következő tervezési időszakban ne ismétlődjék
meg az a gyakorlat, miszerint túlságosan sok célterület van, ami a felhasználható források elaprózásával jár, csökkentve a hatékonyságot és az átláthatóságot. Emellett
kikerülnének az ismétlések, amelyek jelenleg szép számmal fordulnak elő, és nagyon megnehezítik az áttekintést.
Átláthatóbbak lennének a programok, ha a mostani számozás helyett pl. prioritásonként újrainduló, illetve azok alábontott sorszámozásával látnák el az egyes intézkedéseket.
Ekkor már önmagában a számozás orientálná az olvasót.
A programok áttekinthetőségét nehezíti az intézkedések hierarchia-szint struktúrája. Az intézkedések – alintézkedések–– beavatkozási irányok – programok struktúrája, azok
elnevezése stb. nehezen követhető.
5. A tisztánlátás érdekében az azonos vagy egymáshoz közelálló célterületek szerint is meg kellene határozni a források felhasználását, az operatív programok
keresztmetszetében, illetve az operatív programokon belül (például foglalkoztatás – munkahelyteremtés, külső finanszírozás javítása, KKV-k versenyképességének fokozása innováció - területfejlesztés stb.).
6. Az uniós források felhasználásában csak akkor lehet javulást elérni a 2014-2020 közötti időszakban, ha a célok/célkitűzések/intézkedések/beavatkozások összehangolása és
összpontosítása mellett a felhasználást szolgáló pályázati rendszer megújul. Ehhez arra van szükség, hogy
o a különböző szintű akciótervek – kiírások - programok átfedéseit kiküszöböljék;
o a GINOP és a TOP programhoz egy közreműködő és irányító hatóságot rendeljenek, átlátható és gyors bírálati rendszert teremtsenek;
o legyen lehetőség a munkahelymegőrző támogatások kihasználására az olyan GINOP és TOP pályázatok esetében, ahol a konstrukción belül nem támogatnak személyi jellegű
kiadásokat;
o legyen kiváltható a biztosítéknyújtási kötelezettség valamilyen díjfizetéssel, a kamarai garanciaszervezet helytállásával, hogy a vállalkozások ne záródjanak ki egy-egy pályázati
lehetőségből;
o a belső intézményrendszert egyszerűsítsék, és a feltételek csak a brüsszeli minimum teljesítésére szorítkozzanak;
o a pályázatokat és az elszámolást a lehető legegyszerűbb formában írják ki, illetve írják elő;
o 50 M Ft értékhatárig a pályázatok kezelése a KAVOSZ Zrt. és az MKIK feladata legyen, koordinálva a Széchenyi-kártya program elemeivel (különösen a támogatást
megelőlegező és az önerő kiegészítő hitelkonstrukció);
o a pályázók a kiírt feltételek teljesítésével gyakorlatilag automatikusan váljanak a támogatás alanyává;
o olyan pályázati konstrukciókat alakítsanak ki, amelyek koncentráltan a célok megvalósítását segítik, könnyen és gyorsan hozzáférhetők, nem tartalmaznak nehezen érthető és
nehezen teljesíthető feltételeket;
o legyenek olyan komplex pályázati kiírások, amelyek keretében a KAVOSZ Zrt. szerint egyszerre több célra (eszközbeszerzés, piacra jutás, képzés stb.) lehetne pályázni kevesebb kiírással gyorsabb lebonyolítás nagyobb átláthatósággal;
o biztosítsák a gyors és megfelelően reagáló jogorvoslati lehetőséget (betekintés a pályázatokba, ill. szakmai bírálatokba);
o egyablakos kamarai pályázatbeadás legyen úgy, hogy a kamarai ügyfélszolgálat akár elektronikusan (területi kamarák online hálózatban), akár papíralapon alakilag ellenőrizze
a pályázat beadását. Minél előbb meg kell oldani a pályázatok elektronikus kezelését (beadástól az elbírálásig);
o az egyszerűsítés és a gyorsítás érdekében minél több normatív alapú pályázat legyen (problémáival együtt jó példa volt a kombinált mikrohitel);
o a bírálati és értékelési rendszer átlátható és értékelhető legyen, a pontozások és szöveges értékelések szempontjai kapjanak nyilvánosságot; a foglalkoztatás növelése ne
legyen kötelezettség, azt legfeljebb adatszolgáltatási jelleggel kelljen rögzíteni, ne legyen a szankcionálás alapja;
o az egyszerűség és az átláthatóság jegyében a pályázatoknál egy típusú fejlesztést lehetőség szerint egy prioritás, egy intézkedés alapján lehessen támogatni, finanszírozni;
o tegyék lehetővé azon vállalkozások számára, amelyeknél a beszállítói tevékenység fenntartásához, a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez már a 2014. évi pályázatok
megjelenése előtt szükség van termelésbővítő beruházások elindítására, hogy azok a 2013. évi pályázati kiírások szabályai szerint saját kockázatukra adhassanak be előzetes
pályázatokat, hogy így a 2014. évi pályázatok megjelenése előtt szükségessé váló gépvásárlások ne minősüljenek megkezdett beruházásnak
o a területi kamarai hálózatra építve javítsák a tanácsadást, előtérbe helyezve a szakszerűséget és a személyességet;
o csökkentsék a pályázati kiírást követő módosításokat. El kell érni, hogy a beadást megelőző utolsó héten már ne lehessen módosítani a feltételeket;
o csökkenjen az átfutási idő - például mire megszületik a döntés az árajánlatok érvényessége sok esetben már régen lejár;
o a keretek jobb kihasználása érdekében alkalmazzák a KAVOSZ javaslata szerinti túlvállalást a pályázatok kiírásánál - vagyis a tapasztalatok alapján várhatóan visszajövő
pénzek szintjét is vegyék figyelembe, így számos fejlesztés korábban megvalósulhatna;
o biztosítsák az elszámolási rendszer rugalmasságát - a feltételek teljesítése esetén a fizetés is teljesüljön;
o a bíráló bizottságokban biztosítsák a kamarai részvételt;
o a pályázati kiírásban vegyék figyelembe a pályázó vállalkozás méretét is, preferálják a nehéz helyzetben lévő mikrovállalkozásokat úgy, hogy számukra a támogatási intenzitás
érje el akár a 60-80%-ot.
o az ötezer fő alatti vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű településeken működő mikrovállalkozások ne legyenek kizárva a pályázatokból, támogatásokból (KAVOSZ javaslat), ehhez
csak a vonatkozó jogszabályt [136/2008 (X. 18.) FVM rendelet] és az operatív programok vonatkozó pontjait kellene módosítani;
o a leszakadó térségekben megvalósuló beruházások támogatási intenzitása is legalább 60%-os legyen, hogy ezzel érvényesüljön az elmaradott térségek felzárkóztatása a
források felhasználásánál;
o a felzárkózás meggyorsítása érdekében a forráselosztásnál a támogatási intenzitást a fejlettségi szinthez igazítsák;
o támogatási lehetőséget biztosítsanak azoknak a közepes méretű cégeknek, amelyek a KKV méretbesorolásból valamilyen okból kimaradtak;
o a nagyobb, több százmillió Ft támogatási összegű pályázatokból ne zárják ki az egyéni vállalkozásokat (van olyan egyéni vállalkozás, amelynek 2013. évi árbevétele várhatóan 5
Mrd Ft lesz és közel 250 főt foglalkoztat);
o az előleg-lehívási lehetőséget általánosan biztosítsák minden pályázatnál (az utófinanszírozás a KKV-knál megnehezíti vagy ellehetetleníti a pályázati részvételt). Az előleg járjon
automatikusan, amelyet pl. a fejlesztés megkezdése utáni első kifizetési kérelemben már elszámolhatnak, de göngyölítve viszik magukkal tovább a fejlesztés befejezéséig - a
Széchenyi-kártya alkalmas erre is;
o fejlesszék a támogatásokat közvetítő szervezeteket, ésszerűsítsék a közvetítő rendszert, szűntessék meg a párhuzamosságokat.
7. A KKV-k akkor tudják kihasználni a 2014-2020 közötti pályázati lehetőségeket, ha határozottan javul finanszírozhatóságuk, fedezeti hátterük.
Ennek biztosításában érdemi szerepet kell kapnia az MKIK által létrehozni javasolt garanciaszervezetnek. A jelenleg működő három – MNB növekedési hitelprogramjában
szereplő - garanciaintézmény nem elégséges a feladat ellátásához.
A kamarai garanciaszervezet alapvető feladata a Magyarországon az agráriumon kívül működő mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozásának garanciális
instrumentumokkal való előmozdítása, vagyis állami viszontgaranciával különféle pénzügyi tevékenységekre kezesség vállalása (garanciák nyújtása).
Támogatjuk a KAVOSZ Zrt.-nek a faktoringra vonatkozó elgondolását. A lánc- és körbetartozások kezelésére is alkalmas faktoring-alap versenysemleges módon tudná
ösztönözni a faktorcégeket a kisvállalkozások követeléseinek előfinanszírozására és olyan egységes támogatási feltételrendszert tudna kialakítani, ahol minden cég egységes
feltételekkel, gyorsan és minimális adminisztrációval juthatna követelése ellenértékéhez. Ha ez a folyamat beindul, akkor egyfelől jelentős lesz a multiplikációs hatása, másfelől
felgyorsítja a lelassult pénzügyi, gazdasági folyamatokat.
Általános érvényű a GINOP-ban szereplő megállapítás: „A magyar KKV szektor – és főként annak legkisebb szereplői – jellemzően alultőkésítettek, ami nagy kockázatot jelent
számukra, különösen a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben. Kiemelt jelentőségű célunk ezért (és eszközünk is egyben), hogy a KKV-k sokkal könnyebben jussanak

hozzá a fejlesztéseikhez és működésükhöz szükséges pénzügyi forrásokhoz és eszközökhöz.” E probléma kezelését nagyban megkönnyítené a garanciarendszer javasolt
kibővítése.
8. Mindegyik operatív programban kiemelten indokolt kezelni a vállalkozóvá válást, a vállalkozások export képességének javítását, s a vállalkozások továbbképzését,
felkészültségét szolgáló programok, valamint a Kárpát-medence gazdasági kapcsolatok fejlesztését szolgáló beruházások, rendezvények, programsorozatok támogatását.
9. Az ITI eszközzel kellene biztosítani az operatív programok között az átjárhatóságot, az összetett és kombinálható finanszírozást. Ez a lehetőség még kevéssé körvonalazódik, a
véglegesítésnél ezt ki kell fejteni, különös tekintettel a kapcsolódásokra.
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Dunai Péter, főtitkár Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Egyéb észrevétel
1. A program nagyságrendje és belső megoszlása is nagyságendileg a 2007-2013 közöttihez hasonló. A VOP - különösen azon belül a 2. prioritás (a versenyképesség
fokozása) - megfelelően helyezi el a hangsúlyokat: az állattenyésztés fejlesztése, a kertészet és annak háttere (hűtőház, logisztika). Helyeseljük, hogy a korábbiaknál nagyobb
szerepet kap az öntözés és a vízrendezés is (az öntözőberendezések felújítása, a szántóföldi melioráció ösztönzése stb.).
2. A program helyzetleíró, érvelő részét színvonalasnak ítéljük. Kiemelést érdemel, hogy a 2. tematikus alprogramra (fiatal gazdák és rövid ellátási lánc) is elkészítették a SWOT
elemzést.
3. Újszerű célként fogalmazzák meg a rövid ellátási láncok felkarolását. Ez feltétlenül jó megközelítés. Mi több, a kormányzatnak figyelnie kellene arra, hogy ha az erre kért
források mégsem lennének elegendőek (ha például a vártnál is szélesebb körben indul be és gyorsabb a megvalósítás), akkor akár nem EU forrásokból is, de feltétlenül
finanszírozzák azokat. Remélhető, hogy sikereket tudnak majd felmutatni.
4. A megjelölt, együttesen évi 180 Mrd Ft forrást meghirdető VOP 6 prioritása közül fejlesztésre zömével a 2. prioritás (A gazdaságok életképességének és versenyképességének
fokozása) és az 5. prioritás (Az erőforrás hatékonyság előmozdítása) használható fel.
Az évi 180 Mrd Ft VOP forrásnak ez a kettő csak mintegy a felét teszi ki, ezért fontos értékelni, hogy az agrárium és az élelmiszeripar tervezett jelentős újbóli felfuttatása ezzel (a 90
Mrd Ft-tal) megalapozható-e. Úgy véljük, sajnos nem. Két ok miatt.
Az egyik ok az, hogy a 2007-2013. években ugyanerre valamelyest többet szántak (kb. évi 120 Mrd Ft-ot), és legfeljebb csak a szinten tartást érték el ezzel (a húsiparban pl. még
azt sem). A másik ok az, hogy olyan területeken törekednek (egyébként igen helyesen) fejlesztésekre, amelyek fajlagosan még az ágazaton belül is tőkeigényesebbek - állattartás
növelése, ültetvénytelepítés, öntözés, kertészet, erdősítés), és a vízrendezések, meliorizáció, a biogáz-erőművek stb. – és ezért jelentős támogatási összeget igényelnek.
Egyébként a mezőgazdasági-erdészeti beruházások értéke évi 247 Mrd Ft volt, az élelmiszeriparé pedig 106 Mrd Ft az elmúlt években (2009-2012). Ehhez képest az említett két
prioritásbeli évi 90 Mrd Ft is kevésnek minősíthető, azért mert a mezőgazdaságban minden szereplő hozzá van szokva (szoktatva), hogy a beruházásokhoz támogatás is szokott
járni, legalább 30% körüli hányadban.
Ha az ilyen támogatáshoz nincs elég állami vagy EU-s forrás, akkor a termelők jelentős hányada inkább kivár - azaz az árualap növelésének a programja elcsúszik.
Az élelmiszergazdaság önmaga is a hasonlóképp KKV-k által dominált más ágazatokhoz képest tőkeigényesebb. Érzékeltetik ezt az alábbi táblázat számai is (és tegyük még
hozzá, hogy a termőföld értéke nem mérlegkategória). Az élelmiszergazdaságban nem képződik annyi forrás, hogy jelentősebb mennyiségi bővülést finanszírozni tudna.
Egy foglalkoztatottra jutó értékek 2012-ben, M Ft
Megnevezés Tárgyi eszközök Készletek Együtt Saját tőke
Mezőgazdaság 15 5 20 17
Élelmiszeripar 9 5 14 8
A társasági adóba bejelentkező gazdálkodók adatai, NAV Adóstatisztika alapján
Ha azt vizsgáljuk, hogy a VOP más prioritásaiból juthatna-e mégis a mezőgazdasági fejlesztésekre, akkor a válasz nemleges. Az 5. prioritás (A mezőgazdasághoz és az
erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása) 26%-kal a korábbihoz hasonló arányt és értéket tett ki a korábbiakban is. A kisebb prioritások a saját céljaikra
kb. elegendő nagyságrendűek lehetnek: A tudásátadás és az innováció előmozdítása (3%), ill. Az élelmiszerláncok szervezése (5%).
5. A 6. prioritás (A társadalmi befogadás előmozdítása… - 17%) azért nem igen jöhet szóba, mert ott szerepel a legolcsóbban foglalkoztatást és termelési többletet adó cél, a
háztáji gazdagságoknak az integrálása. Ha csak az állattartásban a háztáji termelési értékének az 5-6%-át fordítják az integrátorokon keresztül a támogatásra, már az is évi 13-15
Mrd Ft-ot igényel. Ez pedig igencsak minimális támogatás ahhoz, hogy újra a lábára álljon a háztáji jellegű termelés. Ezért a 6. prioritás kereteiből legalább 40-45%-os arányt
kellene szánni erre a célra (háztáji termelés felkarolása). Egyedül a 6. prioritásbeli biomassza alapú tüzelést stb. lehetne olyan pufferként kellene kezelni, amelyre akkor szánnak
jelentős összeget, ha a többi célnál jelentkező reális igények kielégítésére (kellően vonzó támogatási intenzitás mellett) már elegendő forrást tudtak felhasználni. De az is
számításba jöhet, hogy a biomassza, biogáz erőműveket legalább részben valamelyik másik OP-ből finanszírozzák.
6. Elvileg a GINOP-ban is szerezhetnek forrásokat az élelmiszeripari cégek. Ennek nagyságrendje azonban várhatóan nem lesz pár milliárd forintnál több. Amellett, hogy ott nem
is tudják feltétlenül kellően értékelni sem a megjelölt célokat sem a megvalósítást. Az élelmiszeripai fejlesztéseket a mezőgazdasági háttér nélkül értékelgetni nem túl
szerencsés. Ha meglódul a termelés, akkor gyorsabb kapacitásbővítés kell a feldolgozásban, ha viszont visszaesik a termelői érdeklődés, akkor egy új kapacitás belépése csak
a meglevő élelmiszeripai cégeket fordítja át veszteségbe. A GINOP értékelési rendje, keretlogikája stb. ilyesmit nem tud követni.
7. Fel kell készülni tehát arra, hogy a 7 éves időszak közepétől saját nemzeti forrásból a mezőgazdasági beruházások támogatásához évente legalább 30 Mrd Ft álljon
rendelkezésre. A támogatási intenzitásokat az indulástól kezdve nagyvonalúbban kellene megállapítani, és hosszú ideig nyitva kellene tartani a meghirdetett pályázatokat, hogy
minél több beruházással jelentkezzenek. Ahogy a 2. és 5. prioritás kerete kezd apadni, úgy kellene (már a 3-4. évtől) hasonló célokra nemzeti (EU finanszírozás nélküli)
beruházási támogatásokat meghirdetni.
8. Egy munkahely legalább 7-8 M Ft-ba kerül. Ha 50 ezer munkahelyet akarunk teremteni, és ennek csak a 40%-át finanszírozná támogatás, 25%-át pedig beruházási hitel, akkor
ebben az esetben 5 esztendeig (pl. 2015-2019) évi 30 Mrd Ft (együtt 150 Mrd Ft) támogatásra lenne szükség, ami a VOP-ban szereplőhöz képest többlet teherként jelenik meg.
Viszont az is igaz, hogy a munkahelyeken túl a külkereskedelmi egyenleg is javul becsülhetően mintegy évi félmilliárd euróval, ami fontos szempont egy adósságának
leépítésével küzdő országnak.
9. Ha nincs lehetőség 2014-2020 között a mezőgazdaság nagyobb fejlesztésre, akkor nem lesz olyan ágazat, amely fogadni tudja azokat, akik munkát szeretnének találni és a
következő években lépnek ki a foglalkoztatottsági készséget növelő programokból. Ezen utóbbi programokra pedig csaknem többet költenének, mint pl. a mezőgazdasági
fejlesztések támogatására.
10. A társadalmi egyeztetés során könnyen lehet, hogy a LEADER ÉS HACS csoportok finanszírozása fogja kiváltani a legtöbb kérdést (amely a teljes keretnek mindössze a 34%-át érintette 2007-2013 között, és valószínűleg nem fog nagymértékben ettől most sem eltérni az arány). Ennek oka az, hogy a 2007-2013-as időszakban ezekre a
kezdeményezésekre túlzott adminisztratív feladatokat is osztottak. Olyan rendszert kellene kitalálni, amelyikben az egyébként igencsak túlbürokratizált MNT megtűri azt, hogy civil
kezdeményezések is javaslatokat fogalmaznak meg (persze sok esetben lehet, hogy más civil szervezetek fogják azt támadni, mert a civileknek nincs egyeztető, ”békebírói”
fórumuk).
11. Meg kell említeni, hogy egy újabb cukor-fiaskó elkerülése érdekében a néhány év múlva megszűnő cukor kvótás kötöttség után újból lehetne cukoripari fejlesztés, amit
célszerű lenne jelentős hányadban állami beruházásként megvalósítani (egyébként a cukorrépa termesztése és maga a cukoripar a legtőkeigényesebb az agráriumban).

2013. december 17. 12:06

Tiffán Zsolt, BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
Egyéb észrevétel
Tisztelettel megkaptam az Vidékfejlesztési Program (VP) 3.0 külső tájékoztatásra, előzetes társadalmasításra szánt változatát és annak szakmai véleményezésére irányuló
felkérő levelét. Örömmel osztom meg Önnel a Baranya Megyei Önkormányzat álláspontját a tárgyi dokumentummal kapcsolatban.
A dokumentumról általánosságban:

A dokumentum korábbi munkaváltozatainak véleményezésében a Baranya Megyei Önkormányzat nem vett részt, így az OP jelen változatát megelőzően nem kaphatott objektív
képet a Program tartalmára vonatkozóan. Annak ellenére, hogy a jelenlegi véleményezés alapját az OP tervezetének 3. verziója biztosítja megállapítható, hogy a tervezet több
fejezet vonatkozásában kidolgozott tartalom nélkül, „kidolgozás alatt” megjegyzéssel került megküldésre. Bizonyos fejezetek kidolgozatlansága (pl. 4.2. fejezet, 46. oldal:
„Fejlesztési szükségletek azonosítása”, valamint 5.4. fejezet, 120. oldal; „A program végrehajtásának egyszerűsítését szolgáló intézkedések érdekében tett akciók és a
tanácsadói kapacitás leírása”) a tervezet jelen állapotában szakmailag aggályos.
Az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről alapján a megyei önkormányzatok feladata 2012. január 1-jét követően megváltoztak (11-13. §), ezért
javasoljuk, hogy a még kidolgozás alatt álló fejezetek szakmai tartalmának meghatározása mielőbb történjen meg a megyei önkormányzatok bevonásával.
A tervezetben az egyes prioritások és fókuszterületek kapcsán nem került meghatározásra (sem általánosságban sem taxatíve) az elérni kívánt célcsoport, a lehetséges pályázói
kör.
Javasoljuk, hogy a lehetséges célcsoport és pályázói kör meghatározása a VP valamennyi prioritása és fókuszterülete vonatkozásában mielőbb történjen meg a megyei
önkormányzatok bevonásával.
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Tiffán Zsolt, BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
Egyéb észrevétel
A VP tervezete nem tartalmaz Fogalomjegyzék fejezetet.
Javasoljuk, hogy a tervezet egységes értelmezése szempontjából kerüljön Fogalomjegyzék fejezet kidolgozásra.
A Kormány az 1242/2012 (VII.17.) Korm. határozatában nevesíti az Ős-Dráva Programot, melynek célja a Dráva térségének felszíni vízrendezésére alapozva a komplex,
természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távú fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az
Ormánságban. A program megközelítőleg 25 Milliárd forint nagyságrendű, és több eleme is érintett a VP prioritásai által.
Mindezek alapján javasoljuk az Ős-Dráva Program – mint kiemelt Kormányprogram – nevesítését a Vidékfejlesztési Programban, illetve annak prioritásaiban.
Véleményünk szerint az Ős-Dráva Program alábbi projektelemei illeszkednek a VP 3.0. számú tervezetében megfogalmazott prioritásokhoz és fókuszterületekhez, javasoljuk ezek
figyelembe vételét a Vidékfejlesztési Program további tervezése során:
II. Tájhasználat-váltás, tájgazdálkodás Művelési ág váltás (szántóból legelő), táblaméretek csökkentése; illetve Természetvédelmi célú művelési ág váltás, szántóból gyep,
mocsár, nádas és ligetes
Erdőtelepítés, állandó borítású erdők létrehozása (erdőtelepítés, folyamatos erdőborítás fenntartása), faállomány-csere
Hagyásfás, puhafás legelők rekultivációja
Gyümölcsösök telepítése, bővítése, felújítása, gyümölcsfák telepítése az utak mellé, mezővédő erdősávok a szántók, legelők szélére
Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodási rendszerek kialakítása
Tájfajta kultúrnövények szaporítását végző kertek kialakítása
Őshonos baromfifajták szaporítása, terjesztése
A tájfajta növények és őshonos állatok, illetve az azokkal rendelkező gazdaságok bemutató és oktató hellyé fejlesztése
Biomassza alapanyagok termesztése és gyűjtése
Gyógynövények termesztése és gyűjtése
A tájgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek megteremtése, eszközvásárlás
Zöldségtermesztés
Legeltető állattartás feltételeinek megteremtése
Állattartó telepek fejlesztése, állatvásárlások, állatkihelyezések
III. Állattenyésztés Méhészetek kialakítása
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozók létrehozása
Tejfeldolgozók létrehozása (sajt, túró, egyéb tejtermékek előállítása)
Hűtőházak kapacitás-fejlesztése
IV. Feldolgozás, gazdaságfejlesztés, megújuló energia Húsfeldolgozók létrehozása
Mézfeldolgozók létrehozása
Halfeldolgozók létrehozása
Nádfeldolgozó kapacitás kialakítása
Gyógynövény feldolgozó kapacitás kialakítása
Kézművesség fejlesztése
Épületenergetikai korszerűsítés
Megújuló energiatermelés feltételeinek megteremtése (biogáz, biomassza, geotermia, nap, víz)
Infrastruktúra fejlesztés (szélessávú internetkapcsolat, úthálózat, közművek stb.)
K+F tevékenység
Értékesítési pontok, szövetkezetek kialakítása
Háttér-infrastruktúra (falu- ill. városmegújítás, parkosítás stb...)
Ökoturisztikai infrastruktúra megteremtése (esőbeálló, madármegfigyelő útvonalak, bemutatóhelyek, túraállomások, tanösvények)
Kerékpárút-hálózat, kerékpáros fogadóhelyek és szervizek kialakítása
V. Turizmus Vízi turizmus lehetőségeinek fejlesztése (kikötők, kempingek, eszközök, komp)
Ifjúsági turizmus fejlesztése, erdei iskolahálózat kialakítása
Hagyományőrző helyek kialakítása (kézművesség)
Örökségturizmus fejlesztése (műemlékek, védett épületek)
Turisztikai desztináció menedzsment létrehozása, natúrpark kialakítása, turisztikai információs rendszer működtetése
Szociális gazdasággal és civil szervezeti kapacitásfejlesztéssel kapcsolatos programok
Szociális felzárkóztatási programok
Közfoglalkoztatatás és a közfoglalkoztatotti rendszer továbbvitele
VI. Humánerőforrás-fejlesztés tervezése Vállalkozóvá válás elősegítése, képzések
Oktatás-nevelés és képzés a tájgazdálkodás alapjainak elsajátításáért; prevenció
Hálózatszerű, egyénre szabott, munkaerő-piaci felkészítést célzó alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás mentori és képzési tevékenységekkel;
Ős-Dráva Program megvalósítását illetve közösségfejlesztést célzó további egyéni és csoportos programok kidolgozása és megvalósítása, a fenntartható tájgazdálkodást és az
öngondoskodást segítő környezettudatos gazdálkodáshoz szükséges kompetenciák megalapozásáért és erősítésért.

A kiválasztott prioritások és fókuszterületek közül majd valamennyi tartalmaz élelmiszeriparra vonatkozó intézkedéseket. Az élelmiszeripar fejlesztése a 2014-2020-as
programozási időszak egyik kulcsterülete lehet, azonban az Operatív Programok jelenlegi tervezési változatai közül kizárólag a VP beavatkozási területei között jelenik meg.
Javasoljuk, hogy az élelmiszeripart érintő fejlesztések lehatárolása olyan módon történjen meg, hogy a VP 2.3. fejezetében meghatározott területi lehatárolás ne érintse
hátrányosan a területi hatályon kívül eső élelmiszeripari vállalkozásokat.
Amennyiben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a VP vonatkozásában is területi és ágazati szempontú lehatárolás kerül kidolgozásra (ennek
keretei jelenleg nem ismertek), és a mezőgazdasági tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozások a GINOP hatálya alól kizárásra kerülnek, javasoljuk, hogy
számukra a VP keretén belül nyíljon lehetőség épületenergetikai korszerűsítések és megújuló energiatermelésre irányuló beruházások finanszírozására.
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Tiffán Zsolt, BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
Egyéb észrevétel
Konkrét fejezetekhez:
A Tervezet 2.3. fejezetében (10. oldal) foglaltak alapján „A HACS dönthet úgy, hogy a jogosultakon kívül adott projekthez nem jogosult településeket is bevon az EMVA-jogosulti
körbe. Ennek feltétele az, hogy a város által HACS tagként, EMVA-ból megvalósított fejlesztések illeszkednek a HACS fejlesztési stratégiájához, és a lehatárolás szerint EMVA
jogosult településekkel együttműködésben valósulnak meg.”
Javasoljuk, hogy a HACS adott projektekhez nem jogosult településeket EMVA-jogosulti körbe való bevonására vonatkozó jogkörének, valamint a bevonás keret- és
feltételrendszerének kidolgozása mielőbb történjen meg a megyei önkormányzatok bevonásával.
A Tervezet 6.6.2. fejezetében (159. oldal) a Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének intézkedései eszközbeszerzésre, illetve kisléptékű infrastrukturális
beruházásokra fókuszálnak.
Javasoljuk a Program 6.B fókuszterületén belül tervezett intézkedések között nevesíteni Internetkapcsolat kiépítési lehetőségének támogatását.
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Becsó Zsolt , Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Egyéb észrevétel
A Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatban a nógrádi stakeholderek azon véleményüknek adtak hangot, hogy a programdokumentum túl nagy hangsúlyt helyez a
mezőgazdaságra. Egy aprófalvas, nem kifejezetten jó mezőgazdasági adottságokkal bíró megye számára azok a vidékfejlesztési beavatkozások értékelődnek fel, amelyek a vidék
lakosságmegtartó erejének fokozódásához járulnak hozzá. Javasoljuk emiatt nagyobb arányú forrás allokálását a 6. célkitűzésre. Mindemellett örömtelinek tartjuk azt a tényt, hogy
a gazdaságfejlesztési támogatásoknál megszűnik a korábbi lehatárolás, és a vidék mikrovállalkozói is hozzáférnek majd a GINOP támogatásaihoz. Ez az ésszerűtlen
kategorizálás Nógrád megye számára, melynek területét nagyobb részt az OTFK is a vidékies térségekhez sorolja, rendkívül hátrányos megkülönböztetésnek bizonyult.
A NAKVI megyei képviselője által a VP témájában szervezett vidékfejlesztési fórumok, konzultációk tapasztalatai azt mutatják, hogy egyszerre van jelen az információ éhség és a
vélemény-nyilvánítással kapcsolatos szkepticizmus. Még mindig az a szemlélet uralkodik, hogy a potenciális projektgazdák megvárják a pályázati kiírásokat, és azokhoz igazítják
az elképzeléseiket. A VP jelentőségét nem érzik, amíg nem látják mennyi, és milyen mértékű támogatásra számíthatnak.
A fiatal gazdák támogatása rendkívül fontos Nógrád megye számára is, ugyanakkor a véleményezők nem látják, hogyan fognak termőföldhöz jutni, illetve szakismereteket
szerezni. A fiatal utánpótlás vállalkozásának fejlesztését komplexen szükséges kezelni. A tudásátadásban a szakmai képzéseken túl szerep juthat a bemutató üzemeknek,
demonstrációs projekteknek és szakmai tanulmányutaknak is. Erőteljesebb hangsúlyt kívánnak továbbá a munkaigényes, nagy hozzáadott értéket képviselő ágazatok (pl.
kertkultúra, vetőmagtermelés), amelyek nagyszámú alulképzett, hátrányos helyzetű embernek tudnak munkát adni. A magas erdősültség miatt Nógrád esetén kiemelten
támogatandók nem csak az erdőgazdálkodók, hanem az erdészeti szolgáltatók is, akik – mint mezőgazdasági tevékenységet végzők – kiszorulnak a GINOP-ból. A 2. prioritás
esetén javasoljuk továbbá, hogy ne csak a kisüzemi fogalom alá eső, hanem a félig önellátásból ez irányba fejlődő gazdaságok is kaphassanak támogatást.
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a Vidékfejlesztési Programban nem láthatók a megyei önkormányzatok számára a módosított területfejlesztési törvényben meghatározott
vidékfejlesztési feladatok vetületei. Ezzel összefüggésben szeretnénk végre tisztán látni a CLLD és a LEADER, mint fejlesztési eszköz közötti kapcsolatot, esetleg átmenetet.
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Magyar Környezettudatos Építés Egyesület
Egyéb észrevétel
A VP „5. PRIORITÁS: Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság
irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban” intézkedésein belül a komplex környezettudatos működést biztosító
támogatást szükséges bevezetni. Minden közpénzt érintő (állami, önkormányzati, vagy közpénzzel támogatott magán) építési beruházással kapcsolatos beruházásnál különös
hangsúllyal kell kezelni a környezettudatos építés szempontjait. Ezen belül a beruházás építményeinél a minőséget biztosítani szükséges azáltal, hogy azok valamely magyar
vagy nemzetközi épületminősítő rendszer kiemelt kategóriáját elérjék. Továbbá a beruházás koncepciótervezésétől kezdve a beüzemelés időszakáig szakértőt kell alkalmazni, aki
a szempontok megvalósulását figyelemmel kíséri.
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Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
Egyéb észrevétel
A Vidékfejlesztési Program (VP) összességében helyesen tűzi ki a prioritásokat, és tekintettel van arra, hogy a vidékfejlesztés olyan vidéki térségekre irányuló területfejlesztési
tevékenység, mely integrált beavatkozásokat igényel. Véleményünk szerint a vidéki térségek fejlesztése terén a határ menti területeknek kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak. A
határ menti területek egy jelentős része azoktól a problémáktól szenved (diverzifikálatlan termékszerkezet, alacsony feldolgozottság, tárolókapacitások hiánya, hiányos
élelmiszerláncok és vertikális integráció, éghajlatváltozásnak való kitettség stb.), melyek határon átnyúló együttműködések keretében könnyebben orvosolhatók.
Sajnálatos módon az OP nem határozott meg sem a kiemelt fejlesztési célok, sem a prioritási tengelyek között önálló, a határ menti térségekre vonatkozó intézkedéseket.
Ugyanakkor a VP él a LEADER módszertant újabb szintre emelő közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) eszközével, mely a program valamennyi prioritásához kapcsolódik. A
CLLD többalapos finanszírozása megadja a módját a strukturális alapokkal és más operatív programokkal való együttműködésre, az eddigieknél szélesebb körű stratégiák
végrehajtására.
Az EMVA által adott lehetőséggel élve két tematikus alprogramot is tartalmaz a VP, ezek: fiatal gazdálkodók alprogram és rövid ellátási lánc tematikus alprogram. E programok
különös jelentőséggel bíró területek sajátos szükségleteivel foglalkoznak és több prioritás megvalósítását szolgálhatják.

A GINOP prioritástengelyei szerint az alábbi szakmai észrevételeket tesszük a program kapcsán.
1. prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
Erősen támogatjuk a megfogalmazott intézkedéseket és beavatkozásokat, bár a forrásarány növelését megfontolandónak tartjuk.
Elsősorban egy komplex agrár-innovációs program kidolgozására teszünk javaslatot, melynek célja a meglévő kutatás-fejlesztési potenciálra alapozott, határon átnyúló
agrárinnovációs hálózati együttműködés fejlesztése:
• közös agrárinnovációs központ létesítése, mely koordinálja az agrártevékenységhez kötődő kutatás-fejlesztési tevékenységeket
• a mezőgazdasági kutatóintézetek és az agráriumban érdekelt, kutatás-fejlesztési tevékenységek iránt érdeklődő szereplők bevonásával határon átnyúló klaszter létrehozása; a
klaszter akciótervének kidolgozása;
• népszerűsítő tevékenységek (szakmai és PR-rendezvények, kiadványok);
• térségi agrárinnovációs portál kifejlesztése (többnyelvű portál, amely a fejlesztési tevékenységek mellett folyamatosan nyújt széles körű információkat a gazdáknak a piaci
folyamatokról, az elérhető támogatásokról, az uniós és nemzeti jogszabályok változásairól stb.);
• gazdaképzési program megvalósítása;
• közös kutatási projektek előkészítése.
A fentebb megfogalmazottak érvényesek a 2., 3., 4. és 5. prioritásra is. Üdvözöljük, hogy az agrárinnováció, a klaszteretesedés és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
szerepet kap az operatív programban.
3. prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása
A 3. prioritás különösen nagy fontosságú, mivel a határtérségek kiszolgáltatottsága, alacsony jövedelmi szintje nagyban összefügg az alacsony feldolgozottsággal és a termelési
és értékesítési szervezetek hiányával. Határon átnyúló jelleggel ki lehet aknázni az egyes nemzetgazdaságok termelési költségeiben és piaci (felvásárlási) áraiban rejlő
komparatív előnyöket. Határon átnyúló termelési láncok, vertikális integrációk építhetők ki, ahol az egyes részfolyamatok területileg a legoptimálisabb rendben szerveződnek.
Az alábbiakban a klaszteresedést, illetve a helyi termékre építő agrárfejlesztést emeljük ki, melyek további erősítését javasoljuk. Az átfogó helyitermék-program segítségével a
következők fokozottabb beépítését szívesen látnánk:
• szemléletformálási akció a helyi lakosok és döntéshozók körében: a helyi termékek népszerűsítése (on-line marketing, kiadványok, rendezvények);
• a helyi termékek előállításának ösztönzése (rendezvények, kiadványok, tanulmányutak);
• helyi termelői piacok létrehozása;
• a termékek értékesítési rendszerének kialakítása határon átnyúló jelleggel (helyi termékes polcok, üzemi konyhák nyersanyagbeszerzéseinek koordinációja);
• a LEADER helyi akciócsoportok közötti együttműködés, rendszeres találkozók, tapasztalatcsere fórumainak kialakítása;
• határon átnyúló reklámtevékenység.
A klaszter-együttműködések az alábbi részelemekre terjedhetnek ki:
• a piacra jutást segítő intézményes keretek kialakítása (klaszterszervezet, klaszteriroda létrehozása, védjegyrendszer kifejlesztése és bevezetése)
• informatikai fejlesztések: a piacra jutást segítő on-line értékesítési felület létrehozása; átfogó gazdainformációs rendszer működtetése
• infrastrukturális beruházások: értékesítési raktárak építése a határ mindkét oldalán
• értékesítési hálózat megszervezése
• termékmarketing-tevékenységek (on-line és média marketing az érintett országokban, termékbemutatók, vásárok szervezése, közös fellépés szervezése az értékesítés
érdekében)
• térségi feldolgozói és értékesítési integráció erősítése (a klaszter tevékenységeinek közép- és hosszú távú tervezése, akcióprogram összeállítása, akciócsoport létrehozása).
A 4. és 5. prioritással összességében egyetértünk. Az alábbi kiegészítésekkel, pontosításokkal élnénk, melyek figyelembe vétele tovább erősíthetné az egyébként jó irányú
intézkedéseket:
• Integrált vízgazdálkodási program: integrált vízgazdálkodási stratégia és program kidolgozása; közös öntözőrendszer kialakítása
• Megújuló energiaforrások fokozottabb hasznosítása különösen az alábbi területeken:
o a nem hasznosított mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok felhasználása
o az állattartó telepek hűtését-fűtését szolgáló biomassza felhasználása
o a terményszárítás megoldása megújuló energiaforrásokkal
o a magas hozzáadott értéket képviselő és a mezőgazdasági termelés diverzifikálásában nagy szerepet játszó geotermikus energiát felhasználó melegházi növénytermesztés
fejlesztése a piaci rések és speciális igények kielégítésének kihasználásával
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a vidéki térségek fokozottan kitettek az éghajlatváltozás kellemetlen hatásainak, mivel az agrárszektor magas arányából eredően a klímaváltozás
nagymértékben képes komplett térségek elszegényedéséhez hozzájárulni. Ráadásul az adaptációs képesség is általában alacsony a rurális térségekben, ezért a fentebbi
beruházások integrált megvalósítására van szükség. A mezőgazdasági termelés egyik alapját jelentő vízgazdálkodás tipikusan az a terület, mely elképzelhetetlen a határon
átnyúló víztestek és vízgyűjtő területek figyelembe vétele nélkül.
Üdvözöljük a 6. prioritást. Javasoljuk, hogy a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi befogadás támogatása kapcsán kerüljön még inkább előtérbe a foglalkoztatás
bővítése, mely egyfajta horizontális célként is értelmezhető a vidéki térségek számára.
A továbbiakban röviden szeretnénk kifejteni, hogy az EMVA milyen határon átnyúló vidékfejlesztési lehetőségekre nyújt lehetőséget.
Az EMVA 7. cikke szerint a tagállamok benyújthatnak egyetlen, a tagállam egész területére vonatkozó programot vagy több regionális programot is. A vidékfejlesztési program
tehát mindig az adott tagállam közigazgatási területén belül hozhat intézkedéseket. Ezzel együtt a jogalkotó nem zárja ki a határon átnyúló, tagállamok közötti együttműködés
lehetőségét, sőt, néhány esetben külön ki is emeli azt.
Az EMVA rendelet III. cím I. fejezet 1. szakasz 36. cikkében tárgyalt intézkedés olyan együttműködések támogatására irányul, amelyek hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika
célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához; klaszterek és hálózatok kiépítéséhez; valamint a mezőgazdasági termelékenységgel és fenntarthatóságával foglalkozó EIP
operatív csoportjainak létrehozásához és működtetéséhez. A vonatkozó cikk alapján ezek az együttműködési formák a különböző régiókban vagy tagállamokban található
szereplők között is támogathatók.
Az EMVA 44. cikkének értemében támogatás ítélhető oda a hely akciócsoportok nem csak területek közötti, hanem transznacionális együttműködési tevékenységeinek
előkészítésére és végrehajtására is.
A transznacionális együttműködési kezdeményezések támogatásában kiemelkedő szerepe lehet az EMVA rendelet 52. cikkében meghatározott európai vidékfejlesztési
hálózatnak, akinek feladatai között nevesítésre került az ilyen jellegű kezdeményezések támogatása is.
A Pénzügyi rendelkezésekről szóló V. cím 65. cikke szerint a támogatás maximális mértéke mind az együttműködésre irányuló intézkedések, mind a LEADER keretében
megvalósuló helyi fejlesztések tekintetében 80%. Ez a mérték azonban a legkevésbé fejlett régiók esetében90 %-ra növelhető. Az együttműködésekről szóló cikkben említett
intézkedések keretében nyújtott támogatások közvetett költségek fedezésére is fordíthatók.
A határon átnyúló együttműködések vidékfejlesztésben betöltött szerepének jelentőségét támasztja alá az EMVA III. cím IV. fejezetében megjelenő pályázati lehetőség, ami a
vidéki térségekben megvalósuló innovatív helyi együttműködésre odaítélt díjra irányul. A rendeletben említett díjat a legalább két, különböző tagállamban található szereplő
részvételével, innovatív, helyi koncepciót megvalósító együttműködési projektek számára ítélhetik oda. A pályázat témájának kapcsolódnia kell az uniós vidékfejlesztési prioritások
valamelyikéhez, ezenkívül alkalmasnak kell lennie a transznacionális szintű együttműködés keretében történő végrehajtásra.
A határ menti térségeket a vidékfejlesztés szempontjából az EMVA rendelet, az EMOGA rendelettel összhangban, az EMVA rendelet javaslat alapján, a jogalkotó nem tekinti
hátrányos helyzetűnek. Külön támogatás csak az alábbi kategóriák közé tartozó, biofizakai adottságaik alapján hátrányos helyzetűnek nyilvánított területek kaphatnak:
• hegyvidéki térségek,
• egyéb kedvezőtlen helyzetű térségek és
• egyedi hátrányok által érintett térségek.
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Általános megjegyzés
A tervezési dokumentum az Európai Uniónak a tervezési dokumentummal kapcsolatos elvárásainak kíván megfelelni, így szerkezete kötött. E követelményeket a tervezet teljes
mértékben kielégíti, ugyanakkor a fejezetek, alfejezetek közötti tördelés, a szöveg belső tagolása nem segíti elő a könnyű olvasást és elemzést. Ugyancsak nehezíti az anyag
értékelését, belső koherenciájának vizsgálatát az is, hogy több fejezet – részben objektív okok miatt is – még nem készült el, illetve arra történik utalás, hogy az csak tervezési
változat (fajsúlyosan probléma, hogy az egész alapjául szolgáló ex-ante értékelési anyagot is ennek minősíti a dokumentum), avagy a konkrét intézkedések leírásának fejezete
(8. fejezet) még csak „kidolgozás alatti”. Az anyag készültségi szintjéből fakadó probléma miatt a jelen vélemény csak előzetes véleménynek tekinthető, és szükségessé teszi,
hogy a kormányzat elő kerülő – várhatóan immár teljes értékű- verzió is megfelelő társadalmi vitafórum elé kerüljön. Mindezek tükrében véleményünk a részletekkel kapcsolatban
elsősorban a SWOT elemzésre, a stratégiára, a kiválasztott intézkedések leírására és a pénzügyi tervre fókuszál.
Részletes megjegyzések
ad 13.oldal A lábjegyzetben a forrás téves, mivel az idézett új vidék- város tipológiai meghatározás az Eurostat 2010 évi regionális évkönyvében került nyilvánosságra.
(Megjegyzendő, és erre további észrevételt nem teszünk, hogy a források hivatkozása az anyagban másutt sem mindig felel meg a nemzetközileg elfogadott hivatkozási
módszernek, esetenként el is maradnak, bár a szövegkörnyezet alapján indokolt lenne megjelenésük.)
ad 14. oldal Pongyola megfogalmazások szerepelnek a vidék társadalmi gazdasági helyzetének elemzésében, pl. a gazdasági szerkezet elemzésében miközben a három
megnevezett szektor foglalkoztatottjainak arányát összegezve közel 100 %-ot kapunk, a termelési értékek arányainak összegzése a 90 %-ot sem éri el; illetve csak következtetni
lehet a leírásból, hogy a 15-24 év közöttiek munkanélküliségi aránya a teljes népességre vonatkozó adat háromszorosa. (Az is kérdéses, hogy a hatályos törvények alapján a 16
év alattiak miként kerülhetnek egyáltalában a statisztikai mérés alá…)
ad 15-16 és 19-21 oldalak Az erősségek és gyengeségek összevetésében az olvasó némi ellentmondást fedezhet fel, amikor
- a felsőoktatási képzés magas szintjét erősségként említi az anyag, majd az ezzel szoros kapcsolatban álló kutatói intézeti hátteret a gyengeségek között említi;
- a rövid ellátási lánc kínálatáról és keresletéről az erősségek között beszél, majd a gyengeségek között említi annak hitelességét;
- a GY 28-ban jelzett gyengeség (felszíni és felszín alatti vizek terheltsége) nehezen értelmezhető, ha a 17. oldal 1. bekezdésében a talajokról azt állapítjuk meg, hogy nem
szennyezettek.
ad 18. oldal Nem jelentős az eltérés, de mégis pontosítást igényel egy ilyen szintre készülő anyagban, hogy az erdők 43 %-a vagy 44, 7 %-a tartozik a NATURA 2000 alá.
ad 19. oldal Magyarázatot igényel az, hogy ha 400 IKSZ kezdte meg működését, akkor miként kaphatott 635 támogatást?
ad 20 oldal A GY 9 és a GY 10 megállapítás túl általános ahhoz, hogy célra orientált intézkedés alapja legyen, a GY 11-ban szereplő megállapítás ( kétpólusúság) nem csak az
említett ágazatra (alágazatra) igaz, így leszűkíti a gondolkodást.
ad 22. oldal Az oldalt nyitó (beszámozás nélküli ! /igaz a többi táblázatnak sincs számozása…/) táblázat 4. oszlopának fejlécében a „szövetkezet” szó „termelőszövetkezet”-re
módosítandó, mivel csak ebben a szövetkezeti típusban értelmezhető a tagok alkalmazotti jogviszonya. Látszólag terminológiai, valójában fogalmi zavart jelent, hogy az oldal 6.,
illetve 7. sorában az anyag ugyanarra egyszer az élelmiszergazdaság, másodszor az élelmiszeripar kifejezést használja. Az oldalon szereplő elemzés, és a következő oldalon
szereplő ábra között nincs összefüggés, így annak értelmezése hiányzik.
ad 25. oldal Nem teljesen értelmezhető, hogy a piaci kapcsolatok elemzésében mit keres a pályázati rendszer hibáinak felsorolása. Statisztikailag nehezen értelmezhető az, ha
az élelmiszeripari klaszterek számszerűsítését úgy adja meg az anyag, hogy „hozzávetőlegesen 13”.
ad 26. oldal Az utolsó bekezdés a 21. oldalon már szereplő megállapítás szó szerinti ismétlése, ám sem itt, sem az első esetben nem derül ki, hogy mely évekről van szó. Ezt
követően a 27. oldalnak a kutatóhelyek számára vonatkozó táblázata az említett mondattal szemben a kutatási kapacitás bővülését sugallja.
ad 27. oldal A piacra termelő gazdaságvezetők 70 %-ának gyakorlati tapasztalata nem érdemelne negatív értékelést.
ad 28. oldal A középfokú vizsgát tettek aránya ugyan alacsonynak tűnik, de szignifikánsan nem tér el a nemzetgazdasági foglalkoztatottsági arányoktól. Geomorfológiailag és
ökológiailag vitatható, hogy az anyag Magyarországhoz hasonló adottságúnak minősíti a Csehországot, Lengyelországot. Sajnálatos, hogy a belvíz probléma kapcsán a
talajművelési hiányosságokra nem utal az anyag.
ad 32. oldal Az állami szektor közfeladatokkal összefüggő szolgáltatásainak fejlesztését fontos lehetőségnek tekinthetjük, ám ennek a támogatásközvetítő rendszerre is indokolt
kiterjednie, annak korszerű alapokon indult fejlesztését a felhasználók nem mindig érzékelték.
ad 63.-64. oldalak A K+F+I szakági igényein belül a mezőgazdaság hatékonyságának növelése mellett a piaci orientáltság fokozását is kiemelt igénynek kell tekinteni, illetve az
élelmiszeripari esetében nem indokolt az igényeket a REL-re szűkíteni, hiszen a termelői tulajdonú élelmiszerfeldolgozás is - éppen a globális versenybe történő bekapcsolása
érdekében- meghatározó célcsoportja kell, hogy legyen az innovációs fejlesztéseknek.
ad 96. oldal A stratégiai célok kifejtése során a Darányi tervben is rögzített horizontális szempontok ( fenntarthatóság, területi és társadalmi kohézió, város- vidék kapcsolat)
érvényesítésének szükségességére is indokolt utalni. A fejlesztési prioritásokkal egyetértve felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a helyi gazdaságfejlesztés csak akkor éri
el nemzeti dimenzióját, ha annak országos összefüggései is prioritásként fogalmazódnak meg. Ezzel is összefüggésben stratégiai alapelvként a program beavatkozási
logikájába (99. oldal) illesztendően tartjuk megfogalmazandónak, hogy az egyéni fejlesztési célok támogatása csak akkor szolgálja a nemzeti fejlesztést, ha mindegyiküknek
közösségi kimeneti értéke is van.
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Megjegyzések a kiválasztott intézkedésekhez
Az 1. prioritás intézkedéseivel kapcsolatban örömmel érzékeljük, hogy a termelői együttműködések számára leginkább kezelhető csoportos szaktanácsadási forma is az új EMVA
rendelet szerint megnyílhat és ezt a VOP is érvényesíteni kívánja. Ugyancsak üdvözöljük az Európai Innovációs Hálózattal összefüggő fejlesztési elképzeléseket, amelyekben a
termelői együttműködések kiemelt részvételének ösztönzését lényeges szempontnak tekintünk. Kérdésesnek tekinthető ugyanakkor a „jó állam” szolgáltatási fejlesztés VOP
keretekből történő finanszírozása különös tekintettel a forrás allokáció tervezett arányára.
A 2. prioritás fő irányait támogatjuk és különösen kiemeltnek tekintjük, hogy az ágazati prioritások mellett szinergikus szempontként megjelenik a termelői együttműködések
kedvezményezettsége. Az ágazati prioritások jelen meghatározása ugyanakkor azt sugallja, hogy más ágazatok számára a VOP nem tervez fejlesztési forrásokat, ami teljesen
figyelmen kívül hagyja az agrártermelés ágazatainak egymásra épülését és egymásra utaltságát. Ezért az általunk is rossz arányúnak tartott növénytermesztés/ állattenyésztés
arány helyes irányba történő eltolásához a támogatásban részesülő ágazatok tekintetében árnyaltabb megfogalmazást tartunk indokoltnak a javasolt prioritások
gondolatiságának megőrzése mellett. A támogatással összefüggésben a GINOP-ban tervezett Mezőgazdasági Tőkealap tekintetében ugyanakkor a gazdasági társaságok
mellett a szövetkezeteket is célcsoportnak kell tekinteni. Fontos intézkedésnek tekintjük a félig önellátó gazdaságok fejlesztésének szándékát. Ennek a jogcímnek ugyanakkor,
miként a 2007- 2013-as tervezés során is kifejtettük, akkor látjuk realitását, ha annak követelményiben érvényesül a piaci orientáltság erősítése, a piaci tevékenységükben a
termelői szerveződésekhez való csatlakozás, vagy termelői szervezet létrehozásának előírása. Megítélésünk szerint az előző tervezési ciklus ezirányú kudarca annak tudható be,
hogy ezt a javaslatunkat nem érvényesítették.
A 3. prioritáshoz kapcsolódó intézkedéseket kiemelt fontosságúnak tekintjük a vidékfejlesztési politika megvalósulása szempontjából. Úgy véljük, hogy az indikatív
forrásmegoszlás e fontossággal nincs megfelelő arányban. Ez a megállapítás azért is indokolt, mert az e prioritás alá tartozó kockázatkezelés, és a termelői csoportok
támogatása keretébe integrálódott TÉSZ intézkedés a piaci támogatási rendszerből került át a vidékfejlesztési intézkedésekbe. Ezek forrásigénye igen jelentős, amit tovább
bonyolít az, hogy a kockázatkezelés kapcsán a 139. oldalon a kockázatkezelés eszközét természeti katasztrófák és az egyéb katasztrófaesemények (értsd növény és

állatbetegségek) esetére vonatkoztatja, ugyanakkor a 138. oldalon piaci és klimatikus sokkok szerepelnek az intézkedés hátterében. Alapvetően tisztázandó, hogy a piaci
kockázatokra kiterjeszthető- e ez az intézkedés, de akkor nagyságrendileg jelentősebb forrás kell e prioritásra. A 3.6.1. és 3.6.2. intézkedések esetében felhívjuk a figyelmet, hogy
azokat – szemben a jelen megfogalmazással - nem csak a definíció szerinti élelmiszer feldolgozásra, hanem az ugyancsak hozzáadott értéket teremtő árúvá készítésre is
alkalmazni indokolt, éppen az ugyanezen prioritás alá tartozó termelői együttműködések piaci felkészítésének és szerepvállalásának elősegítése érdekében. Üdvözölve a Rövid
élelmiszerlánc (REL) tematikus programot indokoltnak tartjuk arra felhívni a figyelmet, hogy a termelői csoportok alapvetően ezt a funkciót valósítják meg, ezért a helyi értékesítési
rendszerek ösztönzésére irányuló szándék támogatása mellett e program sikerét akkor látjuk biztosítottnak, ha a REL partnerek és a termelői együttműködések szervezett
kapcsolata ezen intézkedések keretében megfelelő súlyt és támogatottságot kap. A tematikus program sikere ugyanis véleményünk szerint a szervezettségen alapul, amit a ár
létrejött együttműködések tudnak leghatékonyabban elősegíteni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 4. prioritást kifejtő részben a 146. oldaltól kezdve elcsúszott a decimális számozás (4.1. helyett 5.1. stb.). Lehatárolási kérdéseket vethet fel az,
hogy az 5.3.1 intézkedés címében utalás van az éghajlattal összefüggő kifizetésekre, miközben a részletes kifejtésben nem szerepel ennek kifejtése, ugyanakkor a 3. prioritás
kockázatkezelési eszközei tartalmazzák klimatikus sokk kezelését. Jelezzük továbbá, hogy szilárd meggyőződésünk, hogy a 3 prioritás intézkedései csak akkor fejthetik ki pozitív
hatásaikat, ha az egyéb szakpolitikai intézkedések következetesen a már működő rendszerek fenntarthatóságát, és a gazdálkodók e területen elért eddigi tevékenységét tekintik
elsődlegesnek a támogatások reményében történő vállalásokkal szemben. Ezt különösen fontosnak tartjuk a 2, prioritásban kiemelt ágazatként kezelt állattenyésztés területével
összefüggésben éppen annak megvalósíthatósága érdekében.
Az 5. és 6. prioritáshoz nem kívánunk észrevételt tenni.
A bevezetővel összhangban a továbbiakban- az egyes részek kidolgozatlansága miatt - csak a pénzügyi terv fejezethez kívánunk észrevételt tenni. Sajnos ennek adatai nem
támasztják alá azokat a kommunikációkat, hogy bár az EU források az MFF miatt csökkennek, de az eddigi EU+ hazai forrásokat meghaladó mértékű lesz a VOP forrása. A 20072013 közötti időszak 20 %-os nemzeti társfinanszírozással elért 1487 milliárd forintos keretéhez viszonyítva az új tervezési időszak 1266 milliárd forinttal számol, úgy, hogy egyes
eddigi I. pilléres elemek átkerültek ezen intézkedések keretébe. A források szűkülése miatt különösen fontosnak tartjuk ezért, hogy az intézkedések kidolgozásának
szempontrendszerében és a végrehajtások nyomonkövetésében a támogatás által elért változások hatásának közösségi szempontjai hangsúlyt kapjanak. Tekintettel az eddigi
észrevételeinkre, az egyébként elfogadhatónak tekinthető indikatív forráseloszlási tervet akkor tudjuk támogatni, ha különösen a 3. prioritás kapcsán megfogalmazott
ellentmondásokra az ezt a forráseloszlást alátámasztó választ kapunk.
Kérem Miniszter Urat, hogy szervezetünk Igazgató Tanácsa által elfogadott javaslatainak érvényesítését a dokumentum véglegesítése során támogassa.
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Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület
Egyéb észrevétel
A Vidékfejlesztési Program a mezőgazdasági ágazat szereplői 2010-ben KSH adattáblázatban feltünteti az őstermelőket: mezőgazdasági termelők -- egyéni gazdaságok -- egyéni
vállalkozás (őstermelőkkel együtt)
A vidékfejlesztési program fent jelzetten kívül nem tesz említést az őstermelőkről, mint mezőgazdasági termelőkről. Az észrevételünk ehhez kapcsolódik.
Településünk, Alsónémedi Pest megyében, Budapest agglomerációjában fekvő, tradicionálisan mezőgazdasági település. A külterületi szántókon a lakosság nagy része mind a
mai napig szántóföldi gazdálkodás szabadföldi zöldségtermesztést folytat, amellyel elsősorban a budapesti felvevőpiacot látja el. Ez a megélhetés forrása, ezt a tradíciót követik a
fiatalok is a családi gazdaságokban. A gazdálkodók túlnyomó többségben őstermelők, a helyi TÉSZ rövid életű volt. A termőföldjeinket tehát őstermelők művelik, jobbára azok,
akiknek az elmúlt 70 évben is ezzel foglalkozott a családja (Alsónémedin csak szakszövetkezet működött a rendszerváltás előtt, így mindenki egyénileg művelte a földjét).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, tekintettel arra, hogy budapesti agglomeráció települése vagyunk, a jelenlegi támogatási időszakban is kizáródunk. Lásd
például: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X.
18.) FVM rendelet 4. számú mellékletét: A mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztéssel érintett települések (5000 fő
lakosságszám alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületei, kivéve a budapesti agglomeráció településeit. Ugyanez a helyzet a
diverzifikációs támogatással is.
A Vidékfejlesztési Program a mezőgazdasági ágazat szereplői 2010-ben KSH adattáblázatban feltünteti az őstermelőket: mezőgazdasági termelők -> egyéni gazdaságok ->
egyéni vállalkozás (őstermelőkkel együtt)
A vidékfejlesztési program fent jelzetten kívül nem tesz említést az őstermelőkről, mint mezőgazdasági termelőkről. Az észrevételünk ehhez kapcsolódik.
Településünk, Alsónémedi Pest megyében, Budapest agglomerációjában fekvő, tradicionálisan mezőgazdasági település. A külterületi szántókon a lakosság nagy része mind a
mai napig szántóföldi gazdálkodás szabadföldi zöldségtermesztést folytat, amellyel elsősorban a budapesti felvevőpiacot látja el. Ez a megélhetés forrása, ezt a tradíciót követik a
fiatalok is a családi gazdaságokban. A gazdálkodók túlnyomó többségben őstermelők, a helyi TÉSZ rövid életű volt. A termőföldjeinket tehát őstermelők művelik, jobbára azok,
akiknek az elmúlt 70 évben is ezzel foglalkozott a családja (Alsónémedin csak szakszövetkezet működött a rendszerváltás előtt, így mindenki egyénileg művelte a földjét).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, tekintettel arra, hogy budapesti agglomeráció települése vagyunk, a jelenlegi támogatási időszakban is kizáródunk. Lásd
például: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X.
18.) FVM rendelet 4. számú mellékletét: A mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztéssel érintett települések (5000 fő
lakosságszám alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületei, kivéve a budapesti agglomeráció településeit. Ugyanez a helyzet a
diverzifikációs támogatással is.
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Dr. Fodor Péter, elnök, Informatikai és Könyvtári Szövetség
Egyéb észrevétel
- Az OP vegye figyelembe a települési önkormányzatok adta lehetőségeket, az információs és kommunikációs technológiák hozzáférésének biztosításában.
- A könyvtárak jelentős humán erőforrással rendelkeznek, amelyek a képzést és az ismeretátadást egyaránt szolgálják.
- A fejlesztési szükségletek 6. prioritásában helyet kapnak a következő időszakra is a helyi közösségeket szolgáló IKSZT-t. Emellett szükséges nevesíteni a könyvtárakat is, mivel
a helyi közösség életében meghatározó szerepük van a szolgáltatásokban. (16, 19., 32.p.)
- Az 1. prioritás:
Fókuszterülete: Az egész életen át tartó tanulás és …
- A 6. prioritás: társadalmi befogadás
Fókuszterülete: Az információs és kommunikációs technológiák …..
- Kiemelendő a 158. p. és a 159. p. a 6.6.1. többfunkciós közösségi szolgáltató terek létesítése és működtetése.
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Farkas István
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel

A Magyar Természetvédők Szövetsége a következő programot javasolja a VP részeként:

A program neve: Tanyapedagógiai program bevezetése a magyar iskolai oktatásba
A probléma, amelyre a programtól megoldást várunk:
Hazánkban a hagyományos vidéki életmód eltűnőben van. A paraszti hagyományoknak kevés a becsülete, a falvak egyre inkább külvárosi jellegű alvó településekké válnak. Az ott
lakók többsége városokban keres megélhetést, segélyre vár, vagy a szürke, fekete gazdaságban próbál boldogulni, ugyanakkor az ország gazdasága nem képes több millió
ember szociális problémáját kezelni. Bár a családi gazdaság és a hagyományos művelés nem veszi fel a versenyt a nagyüzemi gazdálkodással, azért a vidéki életmód
megőrzése össztársadalmi érdek.
A gyerekek egyre kevésbé ismerik az állatokat, növényeket, a szerszámokat, illetve azt, hogy hogyan lesz mindebből élelmiszer. A helyzetet súlyosbítja részben a számítógépek és
a televízió előtt töltött idő, másrészt az, hogy a falvakból eltűnik az állattartás és a családi gazdálkodás. Ezek a folyamatok kiszolgáltatottá teszik hazánkat és eltávolítják a
felnövekvő nemzedéket az élet alapvető elemeitől, a munkától és a földtől. A fiatal generációk megismertetése a hagyományos gazdálkodási gyakorlattal és a vidéki élettel ezért a
fenti problémák hosszú távú megoldásának egyik lényeges eleme lehet.
Melyik tematikus célkitűzéshez kapcsolódik :
Beruházások az oktatás, képességfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén.
A program célja:
Hazánkban minden gyerek ismerje meg a hagyományos, falvainkban még fellelhető gazdálkodási módokat egy tudatos, életre nevelő pedagógiai programon keresztül.
Célkitűzések:
Az iskoláskorú gyerekek számára átélhetővé tenni a gazdálkodást, növénytermesztést, állattartást és termékfeldolgozást.
Visszaadni a vidéki, kétkezi munka becsületét és visszahatni a gazdálkodás gyakorlatára.
A természetes adottságokhoz igazodó gazdálkodás, tájhasználat bemutatása, elterjedésének segítése.
A közösen végzett munka megszerettetése, a munkamorál javítása a gyerekek körében.
Egy gazdálkodásra nyitott generáció, valamint tudatosabb fogyasztók nevelése az élelmiszerek és a táplálkozás tekintetében.
Országos hálózat szervezése a tanyapedagógiai foglalkozásokat fogadó, illetve annak tematikáját ismerő gazdaságokból, parasztportákból.
A program által finanszírozható feladatok:
Kritériumrendszer kidolgozása egy azonos színvonalú és azonos értékek mentén működő országos hálózat érdekében.
A program munkaszervezetének kialakítása és működtetése civil keretek között.
Képzések a programokat szervező és lebonyolító animátorok, valamint a fogadó gazdaságok gazdái részére.
A gyerek csoportokat fogadó gazdaságok, tanyák kisebb mértékű infrastrukturális fejlesztései, a nagyobb létszám fogadására való alkalmassá tétel (étkező helyek és edények,
szerszámok, komposzt toalett stb.).
Normatív jellegű finanszírozás (fejkvóta alapon): A foglalkozások utazási költségei, étkezési költségek, gazdálkodók és animátorok díjazása.
A programban való részvétel fenntarthatósági feltételei:
A programban résztvevő gazdaságoknak természetközeli gazdálkodást kell folytatniuk minimális, vagy nulla vegyszerhasználattal, minél nagyobb arányban hagyományos
eszközökkel, állati erő alkalmazásával. A gazdaságoknak alkalmazniuk kell a biodiverzitás megőrzését szolgáló technikákat, szempontokat, törekedniük kell a mozaikos
tájszerkezet, az élőhelyi sokféleség fenntartására, valamint lehetőség szerint a vízmegtartó tájhasználatra. A gazdaságoktól elvárt az állattartás, azon belül a külterjes, vagy háztáji,
nem intenzív tartási formák és lehetőleg az őshonos fajok tartása.
A foglalkozások szervezésekor a közlekedési igényt figyelembe véve közeli helyszíneket kel keresni (a konkrét távolság nagyban függ a település méretétől) és előnyben kell
részesíteni a környezetbarát közlekedési módokat (tömegközlekedés, kerékpár).
Az étkezések során helyi, ismert származású, vegyszer és adalékanyag mentes élelmiszert kell felhasználni.
Az alkalmazott eszközök (edények, szerszámok) esetében törekedni kell a kézműves, helyi előállítású, vagy a magyar gyártmányok használatára.
Kötelező monitoring a program során:
A fogadó gazdaságok és tevékenységeik rendszeres minőségbiztosítása, a foglalkozásokon zajló oktatási tevékenység monitoringja.
Éves statisztikák készítése a foglalkozásokról, valamint az ott végzett tevékenységekről, munkafolyamatokról.
Az iskolák (pedagógusok, gyerekek és vezetők) véleményének rendszeres felmérése és az eredmények felhasználása a program minőségbiztosításában és fejlesztésében.
A program indikátorai és a megkövetelt célértékek:
A programban részt vevő iskolák és gyerekek száma, a részvétel éves növekedése.
A programban résztvevő fogadó gazdaságok száma.
A tanyapedagógiai foglalkozások száma.
Célértékek a táblázatban alább.
A programra igényelt források:
5 Mrd Ft
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Podobni István
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Örömmel veszem észre, hogy ilyen mértékű fejlesztések mennek végbe a magyar gazdálkodás megerősítésének érdekében. Közös célunk, hogy a magyar mezőgazdaságot újra
versenyképessé tegyük a környező országokhoz képest, emellett visszaállítsuk a vezető szerepét ebben a gazdasági körben a közép-kelet-európai térségben. Úgy vélem a
magyar mezőgazdaság teljes mértékben ki tudná elégíteni a belső vásárlói igényeket, így csak bizonyos mezőgazdasági terméknél lenne szükségünk importra ezekből az
árucikkekből.
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Gyeney Mária
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!

Ez a vidék fejlesztési program nagyon sok rétű pályázati lehetőséget tartalmaz, gratulálok a kidolgozóknak.
Az eddigi pályázati rutintól eltérő programcsomagok kidolgozására szeretnék javasolni, olyan pályázati lehetőségekre, ami az alapítványok és vállalkozások számára lehetővé
teszi, valamilyen szempont szerinti (pl. turisztikai fejlesztés) feladat komplex programjának kidolgozását, azaz annak megvalósítási tervére, kivitelezésére és üzemeltetésére, a
pályázat benyújtását. A beadott programnak tartalmaznia kellene egy előzetes helyzet elemzést, a helyzetből adódó megoldandó feladatokat és azokkal elérendő célokat.
A vidék látványos fejlődésének gátjaként fogalmaznám meg a közigazgatási határok közé szorított fejlesztési feladatokat. Ily módon nem sok munkahely teremthető az aprófalvas
vidékeken, de nehezen megvalósíthatók az egyes kis egységek programjainak közös cél alá rendelése, így egymással rivalizáló, alig értékelhető eredményeikkel kudarcot
vallanak, vagy éppen hogy képesek működni.
A népességi adatokat vizsgálva az aprófalvas vidékekre elmondhatjuk, hogy az elvándorlás már olyan mértéket öltött, hogy kimondhatjuk, ezeken a területeken nagy mértékben
megbomlott az ember és a természet egyensúlya, hogy a pusztulás mértéke “gátszakadáshoz” hasonló méreteket öltött. Grandkanyoni méretű szakadékok tátonganak a vidéki
apró falvak, az 1000 főnél nagyobb falvak és a városok között, ami növeli a vidéki és a városi életmód elkülönülését, beépített területek érték különbözetét, a bennük elérhető
életszínvonalat, az emberi értékeket (még csak elképzelni sem tudják, hogy vidéken is élhetnek a városiakkal egyenrangúan képzett parasztok, munkások, művészek,
diplomások, tudósok ((fogorvosi váróban egy pesti diáklány csodálkozva kérdezte, hogyan tudtam vidéki létemre egyetemet végezni, nem is egyet, sőt tudományos fokozatot is
szerezni)), ez az értékítélet látszik a fizetésekben, a pályázatok nyerteseinek kiválasztásában, azaz a végzett pályamunka értékében, tehát a vidéken élők számára egyetlen
lehetőség a menekülés a városok rosszabb esetben a nagyobb falvak irányába). Ezeken a területeken rendszer szintű beavatkozásokkal lehet a totális katasztrófát megelőzni és
az ehhez csatlakozó, vagy e mellett kialakított cél programok már kedvezőbb működési eredményeket mutatnának.
Szerintem, a legfontosabb program a falusi élet városiasítása. Sokszor gondoltam Zala megyéről, hogy egyes részei megfelelnének egy kertvárosi részekből álló városoknak.
Egy-egy fejlettebb falut ki lehetne nevezni régió központnak és a környékén lévő településekkel együtt (amelyek továbbra is önállóak maradnának) már kisvárosnak. Egy
fejlesztési program mentén városi infrastruktúra kialakításával visszaállíthatóvá válna e kis régiókban az ember és a természet harmóniája. Ez a program a kijelölt terület azaz
kihalóban lévő területek újra népesítésének programja lehetne, akár szomszédos országokban elhagyott magyar területek esetében is.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kijelölt városok által bürokratikus kistérségi összefogás az elmúlt években nem hozott jelentős változást sem a munkahely teremtés területén,
sem a vállalkozások eredményességében, s leginkább az alapítványokban meglévő potenciális lehetőségek kiaknázásában. Célszerűnek tűnik, hogy a pályázók egyenlő eséllyel
szerepelhessenek a pályázatokon, a pályázat tartalma és céljai elsőbbséget élvezzenek az adminisztrációs követelményekkel szemben. A pályázók maguk is kérhessenek fel
szakmai kritikusokat, akik nincsenek kapcsolatban semmilyen közigazgatási vezetővel, pályázat írókkal és a pályázatokról döntő bizottsági tagokkal.
A korrupció megelőzése érdekében bárki tehessen bejelentést a rendőrségen, ha megkörnyékezik azzal, ha győztes lesz a pályázata, akkor az eredmény hirdetés után tegye le a
pályázati érték 10%-át, vagy akármilyen %-ot, vagy ha figyelmeztetik ”a téma nem aktuális”. Itt nem büntetésre gondolok, hanem a megelőzésre. Ne akarjon senki sem csalni.
Elsődleges szempont az ország fejlődése legyen, másodsorban a baráti körön kívül rekedt tehetségek és dolgozni akarók is önmegvalósításukhoz lehetőséget kapjanak.
A vállalkozók zöme a kialakított pályázati rendszer merevsége, érthetetlen adminisztrációs szisztémája miatt (fiam, aki egy nagy vállalat egyik felsőbb szintű szakmai vezetője,
amikor meghallotta, hogy pályázni szeretnék fejéhez kapott, s lebeszélt, mert pályázni csak nagy cégeknek lehet, mert ők rendelkeznek olyan apparátussal, amivel egy komolyabb
program teljes kivitelezését szakmailag korrekt módon lehet sikeresen végig követni.) nem tudnak indulni a pályázaton. Ezért javaslom, hogy a pályázatok megítélése első
sorban a tartalom szerint történjen, majd a győztes pályázatok kapjanak a Széchenyi programirodához hasonló pályázat író irodától segítséget a pályázat adminisztratív
kidolgozásához.
Ha a pályázók nem rendelkeznek megfelelő anyagi háttérrel, akkor a bíráló bizottság a bankok közül egyet kijelöl a társtulajdonosnak (természetesen, akik erre vállalkoznának),
akiken keresztül történne a program végrehajtásához szükséges erőforrások kezelése, a szakmai programnak alárendelten..
Balatonmagyaród.2013.12.15.
dr. Gyeney Mária
szakközgazdász
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Tripolszky Sarolta
A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása c. prioritással kapcsolatos
észrevétel
Pozitív, hogy az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Tervben előirányzott intézkedések legtöbbje átvételre került a VP-ben. A pontos allokáció és indikátorok hiányában
azonban nehéz megítélni, hogy a tervezett intézkedések mennyire lesznek széles körűek és hatékonyak.
Módosítási javaslatok:
NATURA 2000 területek kezelésére vonatkozó tervek támogatása
Indikátorok (176. Oldal): Falufejlesztési, valamint a NATURA 2000/MTÉ területek kezelésére vonatkozó tervek támogatása
Kérjük a falufejlesztési, a Natura 2000, illetve és az MTÉ területek kezelésére vonatkozó tervek külön kezelését az indikátorok szintjén abból a célból, hogy a ciklus végén
megállapítható legyen, hogy az egyes kategóriákban végül hány terv készült el. Ezek a tervek céljukban, rendeltetésükben nagyon különbözőek. Főleg a falufejlesztési terveket
nem lehet egy kategória alá venni a természetvédelmi és MTÉ területekre készülő tervekkel.
Javasolt indikátor:
NATURA 2000 területek kezelésére vonatkozó tervek –
Javasolt célkitűés: a mezőgazdasági hasznosítású NATURA 2000 területek 100%-a rendelkezzen tervvel 2016-ig.
Indoklás: A kezelési tervek megléte nagyban megkönnyítené a gazdálkodók számára is a természetvédelmi célkitűzések megismerését, értelmezését, és gyakorlatba való
átültetését, ezáltal az EU Élőhelyvédelmi Irányelv megvalósulását. A terveknek legkésőbb 2016-ra el kell készülniük, mert ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Magyarország

érdemben hozzájárulhasson EU Biológiai Sokféleség Stratégia célkitűzéséhez: a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához 2020-ig. Magyarország erős késésben
van a Natura 2000 kezelési tervek megalkotásával. A hazai Natura 2000 területek nagy részére 2013-ig el kellett volna készíteni ezeket a részletes kezelési terveket az
Élőhelyvédelmi Irányelv 4.4. és 6.1. cikkelyei alapján. Várható, hogy amennyiben ennek Magyarország nem tesz eleget, akkor kötelezettségszegési eljárás indul ellene. (Jelenleg
az Európai Bizottság 15 régi tagállamából 14 ellen indított pilot-ot (kötelezettségszegési eljárást megelőző nem jogi folyamat) az a kezelési terveket érintő késés miatt).
Indikátorok (175.oldal)
4.A. Biodiverzitás helyreállítása és megőrzése, Natura 2000 területeken is
Itt is érdemes a Natura 2000 területeket és az agrár-környezetvédelemmel érintett területekre külön indikatort meghatározni (emellett az együttes indikátort is érdemes lehet
meghagyni), hogy a ciklus végén a Natura 2000 területeknek nyújtott támogás mérhető legyen. Jelenleg nagy probléma az Unió egészében és itthon is, hogy a Natura 2000-re
fordított támogatás nem különíthető el az agrár-kifizetéstől. Ezért tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mennyit is fordítanak pontosan erre a célra. Az elérhető adatokra alapozott
becslésekből az is kiderült, hogy a tagállamokban a Natura 2000 megvalósítás költségeinek csak mintegy 9-19%-a van fedezve .
Javaslat: minden Natura 2000 gyepterületet, magán Natura 2000 erdőterület és a vízgyűjtőgazdálkodási tervbe felvett terület részesüljön kompenzációban. A kompenzáció
mértéke legyen arányos a gazdálkodó által teljesített szolgáltatással és gazdasági hátrány mértékével.
Tripolszky Sarolta, CEEweb a Biológiai sokféleségért
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Tóth Márta
Egyéb észrevétel
Átfogó észrevételek:
A 2012-2020 Nemzeti Vidékstratégia és a most készülő Vidékfejlesztési Program között szoros egymásra épülő kapcsolatnak kell lennie, hiszen a stratégiában
megfogalmazott célkitűzések megvalósításának intézkedés, beavatkozás szintű részleteit a programozás során kell meghatározni. A Vidékfejlesztési Programnak a
Vidékstratégia megvalósításának folytatása kell, hogy legyen. A VS konzekvens megvalósításának szándéka nem köszön vissza a Vidékfejlesztési Programban. Ez utóbbiban
nem jelenek meg a területi sajátosságok, specifikációk. Az egyes térségekre, tájegységekre jellemző, illetve egyéb lehatárolások alapján megfogalmazott átfogó problémák
megoldására a VP nem fókuszál. A területi diverzifikációra nem ad lehetőséget a program. A VS-ben megfogalmazott térségi komplex vidékfejlesztési programok (pl.: Tanyás
térségek fejlesztési programja; Aprófalvas térségek fejlesztési programja; Homokhátság program; Tisza-völgy komplex fejlesztési program) fejlesztési irányait kiemelten kellene
kezelni a VP-ben. A következő időszak vidékfejlesztési támogatásai a VP-hez rendelve kerülnek felhasználásra. A Nemzeti Vidékstratégiában bemutatott problémákra konkrét
megoldási javaslatot nem vázol fel a VP. Javasoljuk, hogy az adott, speciális területi irányultság kategóriában nevesített térségeket érintő, már elkészült tervezési
dokumentumokban foglaltak felhasználásra kerüljenek a VP-ben.
Homokhátsági speciális célprogram szükségessége: A Homokhátság sajátos problémáinak megoldására külön, prioritásokon átívelő, azokat integráló tematikus célprogram
megfogalmazása indokolt. (pl.: homoki gazdálkodás; vízfelhasználási, vízvisszatartási problémák megoldása.)
Tanyás térségek fejlesztési programja: A tanyai életforma, -gazdálkodás problémáinak megoldására külön, prioritásokon átívelő, azokat integráló tematikus célprogram
megfogalmazása indokolt.
A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
Az agrár-felsőoktatás jövőjének rendezésére nem fogalmaz meg intézkedési javaslatokat a VP. A tangazdaságok, tanüzemek döntő része megszűnt. A gyakorlatorientált
oktatás érdekében ezeket vissza kell állítani.
Mezőgazdasági termelők véleménye szerint a mezőgazdasági tudáslánc megszakadt. Az utóbbi évek kötelező gazdaképzései a bürokráciai ismeretek átadására korlátozódott.
A gazdálkodással kapcsolatos valós, gyakorlati, praktikus tudás átadására lenne szükség. Erre hivatott bemutató helyek létesítésének támogatására, valamint az idősebb
generáció oktatóként történő képzésbe vonására van szükség. (Konkrét példaként többek között a biomassza hasznosításának oktatása merült fel.) A mintagazdaságok
kialakítására úgy van szükség, hogy működésük során a VP összes prioritásában megfogalmazott intézkedések megvalósításában vállaljanak szerepet. Hangsúlyosan jelent
meg a prioritások közötti együttműködések fontossága.
A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása
Felmerült a gyepek telepítésének támogatása szükségessége, mivel a legeltetés a területhasználat környezetkímélőbb módja.
A tanyai gazdaságok támogatásához a jövőben nagyobb érzékenységgel kell nyúlni. Hiába jelent meg az agrár-környezetvédelmi támogatások rendszerében az ilyen típusú
támogatás, ha annak feltételrendszere alkalmatlan volt arra, hogy a kisebb tanyasi gazdaságok fejlődését támogassa.
Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca tekintetében e láncok szervezésének és a kockázatkezelésnek az előmozdítása a mezőgazdaság terén
A kockázatkezeléssel kapcsolatban felvetődött, hogy ma a kockázatoknak való kitettség arányával nincs összhangban a jelenleg működő kárenyhítési rendszer.
A piaci inkorrektség okozta károk kockázatának kezelésével is foglalkozni kell.
Rövid ellátási lánc:
A helyi termék helyi boltban történő értékesítése célú elképzelések a jelenlegi jogi szabályozás mellett nem életképesek. A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület jogszabály
módosítás kezdeményezését készíti elő, mely a más uniós országokban már működő átfutó számlás rendszer bevezetését célozza meg. Cél, hogy a helyi termék helyben történő
értékesítése közteher nélkül történjen. A számlán közvetlenül a gazda személye jelenik meg, így az elszámolás közvetlenül történhet meg. A helyi termék boltja nonprofit jellege ez
által valósulhat meg. Ehhez támogatást várnak.
Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő
elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban
Az erőforrás-hatékonyság előmozdítását célzó intézkedésekben a felhasználókon túl a szolgáltatók is szerepeljenek. Hatékonyságot e kettő együtt tud csak produkálni.
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben
A közösségi szolgáltató terek fejlesztésénél nem javaslom kizárni a pályázók köréből azokat a településeket, melyekben már működik ilyen intézmény. Az Alföld jellegzetes
településszerkezeti sajátosságaiból adódik, hogy egy-egy település nagy létszámú külterületi lakott hellyel, tanyabokrokkal, stb. rendelkezik. Ezek a sokszor több száz fős
településrészek szolgáltatáshiányos lakóterületek. Semmiféle közösségi térrel nem rendelkeznek. Ugyanakkor a településközpontban működő közösségi szolgáltató terek sem
elérhetőek számukra. Sok esetben indokolt a települések különböző, földrajzilag elkülönült (elszigetelt) részein önálló közösségi terek létrehozása, működtetése.
A Vidékfejlesztési Programnak nem csak a mikrovállalkozások fejlesztésével, diverzifikálásával, a falvak megújításával, infrastruktúra fejlesztéssel, és a közösségvezérelt helyi
fejlesztésekkel kellene foglalkoznia a szegénység csökkentése és a társadalmi befogadás előmozdítása érdekében a vidéki térségekben. A beavatkozási területek nem térnek ki
arra a néptömegre, akik szolgáltatáshiányos tanyás térségekben, aprófalvas településeken élnek. Azokra, akik már, vagy még nem tudnak dolgozni, versenyképesek lenni. Akik a
társadalmi leszakadásuk során, anyagi helyzetük miatt kényszerülnek vidékre, tanyára költözni. Ez utóbbiak nem rendelkeznek ismeretekkel, tudással, tapasztalatokkal ahhoz,
hogy a vidéki környezetben életképesek legyenek. magukat fenn tudják tartani. A vidéki térségekben, tanyán élő idősek pedig saját maguk ellátásában szorulnak egyre nagyobb
segítségre. A tanyán, illetve kisfalvakban élőkre, gazdálkodókra egyaránt jellemző, hogy kevés kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Ők mindannyian fejlesztésre, támogatásra
szorulnak.
Ismert, gyakorlatias és jól működő „szelíd módszere” a vidékfejlesztésnek a falu- és tanyagondnoki szolgálat. A falu- és tanyagondnoki szolgálatoknak nagy a vidékfejlesztő, a
vidék életképességét megteremtő, közösség erősítő és életminőség javító szerepe, és hatékonysága. Számos tanyai, vidéki területen ez jelenleg az egyetlen szolgáltatás, ami
elérhető a vidéki népesség számára. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok, az ezek érdekeit képviselő, a szolgálatok fejlesztését támogató civil szervezetek támogatásával
mozdítható elő a vidéken élők társadalmi befogadása.

Tóth Márta
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
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MTTSZ
Egyéb észrevétel
Általános megjegyzés, hogy a VP tervezetét "félkész termék"-nek kell tekinteni, amire a társadalmi vitára bocsátott anyagban több közvetett utalás van ("kidolgozás alatt van").
Érthető a politikai hatalom-megosztásból következő tervezési rendszer. Mindazonáltal ellentmondásos kiindulási alapokat hozott létre a tervezéshez, amelyek az operatív
programtervekben is lecsapódnak. A kiinduló alapok az OFTK és a Partnerségi Megállapodás
Az OFTK valódi funkcióját nem sikerült tisztázni a társadalmi vita során. Nem-kormányzati oldalon (tudományos, szakmai szervezetek) több szinten és több alkalommal oponálták
az OFTK tartalmában az ágazatiság túlterjedését, a vidék horizontális megközelítését háttérbe szorító ágazati felfogását, a terminológiai pontatlanságokat, illetve nem életszerű
megfogalmazásait.
Magyarország területének négyötöde vidékies, miközben a lakosság egyharmada él itt. Csakhogy Budapesten belül és a megyei jogú városokban is vannak vidékies
településrészek.
A vidéki térség nemcsak lakosság-számarányos, hanem földrajzi és még több más, releváns jellemzővel írható le.
Ugyanakkor az OFTK többször inkább ágazatként, illetve a város kiegészítőjeként kezeli a vidéket, a vidéki térséget. A fejlesztés városközpontúsága a magyar viszonyokhoz képest
nem megfelelő.
A téves megközelítések hozzájárultak, - és félő, hogy a jövőben is- hozzájárulnak a területi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez, fenntartásához, amelyet minden eddigi ciklus
végén mind az EU-, mind a hazai értékelő-rendszer megállapított.
A vidék Magyarországon az a komplexitás, amely az agrár-vidéket és a város vidékét, a külterületeket, mint alrendszereket foglalja magában és nem fordítva.
A CLLD, a ITI, mint új tervezés és fejlesztés-menedzselési eszközök intézményi érdekszférákba kerültek át, ami ezeket eredeti céljától eltérítheti.
A VP, a TOP, a GINOP, a VEKOP összehangolása abból a szempontból kérdéses, hogy
a Közép-Magyarország régióban lévő vidéki települések, vidékies térségek, tájak, falvak, tanyák, stb. fejlesztése a kohéziós alapok forrásaiból továbbra sem lesz lehetséges, a
kompenzációkra nincs biztosíték, a problémát még az EU-csatlakozás előtt meghatározott, de már az előző ciklusban sem megfelelő NUTS2 regió-besorolás okozza, amin,
amint lehet változtatni kellene;
Az vidéki települések gazdaság-fejlesztésére kellene a versenyképességre fordítandó 60 %-os arány több, mint a felét költeni.
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Farkas István
Egyéb észrevétel
Magyar Természetvédők Szövetsége véleménye:

Stratégiákkal való összhang
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos környezet- és klímavédelmi elvek, (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások EU rendeletének 8. cikkelye) teljesítése érdekében
feltétlenül szükségesnek tartjuk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a nemrég elkészült OP Stratégiai Környezeti Vizsgálat, illetve az elfogadás előtt álló 2. Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program és Nemzeti Biodiverzitás Stratégia szerint a program finomra hangolását, az azokban foglalt elvek és konkrét
javaslatok átvezetését az egyes intézkedésekhez.
Energetikai ügyek
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz). A fejlesztéseknél a klímaalkalmazkodási szempontokat is figyelembe kell venni.
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program – hasonlóan a VEKOP-hoz (!), ne a
biomasszáét. A biomassza felhasználásánál az ökológiai szolgáltatások megőrzése, a biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind
minőségi (hogyan és hol termett a biomassza, honnan szállítják), mind mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat
határozzanak meg a kiírások.
A biogáz felhasználását sokkal fenntarthatóbbnak tartjuk, mint a mezőgazdasági hulladékokból, vagy fahulladékból égetéssel termelt energia felhasználását. Talajainknak
szükségük van arra, hogy a szén, nitrogén, foszfor stb. visszatérjen komposztálás után vagy más módon. Ha a természetes körforgásból túl sok anyagot veszünk ki, az a talaj és a
biológiai sokféleség romlásához vezet.
Források
Javasoljuk, hogy a VP forrásai túlnyomó részt a CLLD, környezettel kapcsolatos jogcímek, illetve a kisléptékű mezőgazdasági termelés és vidéki megélhetés elősegítésére
fordítódjanak. Az un versenyképes mezőgazdaság, az intenzív termelés fejlesztésének kisebb súlyt kell adni, tekintettel a tevékenységek negatív környezeti és társadalmi
externáliáira.
Horizontális elvek érvényesítése
Az Európai Unió regionális politikájának sarokkövei a partnerség (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely), az esélyegyenlőség (lásd 7. cikkely) és a fenntartható
fejlődés elősegítése (lásd 8. cikkely). Mi elsősorban a 8. cikkelyből adódó kérdésekkel foglalkozunk, de javaslataink értelemszerűen használhatóak az esélyegyenlőségi témák
integrációjára is.
Ebből következően – ahogy ezt a Partnerségi megállapodás tervezete is leszögezi - minden programban, illetve minden releváns projektben érvényesíteni kell a
környezetvédelem és a klímaváltozás elleni fellépés, illetve ahhoz való alkalmazkodás szempontjai.
Szakítani kell a pályázókat és az intézményrendszert feleslegesen terhelő és kishatékonyságú horizontális vállalások rendszerével, azt kell elérni, hogy például a környezeti
problémák megelőzése és a fejlesztések negatív hatásainak csökkentése legyen a cél, úgy, hogy a horizontális elvek elsősorban projekt specifikus szakmai belépési és
értékelési kritériumként legyenek megfogalmazva.
A környezeti és klíma szempontok (illetve a többi horizontális szempont) érvényesítése érdekében hozzon létre az Irányító Hatóság egy horizontális operatív szakmai bizottságot,
amelyek minden pályázati kiírásnál megvizsgálja a horizontális szempontok egyedi integrálásának lehetőségét, építve a stratégiai környezeti vizsgálat eredményeire is. Ezekben
a bizottságokban kapjanak szerepet a környezetvédő, illetve esélyegyenlőségi civilek.
Emellett javasoljuk speciális, horizontális szempontok érvényesítését elősegítő pályázati kiírások létrehozását, illesztve az operatív program megfelelő prioritásaihoz.
Fontos mind a pályázói, projekttervező és végrehajtói oldal, mind a lebonyolító intézmények képzése a horizontális szempontok integrációjára. Javasoljuk, hogy készüljön olyan
érthető útmutató, amely az elvek érvényesítési lehetőségeit mutatja be.
Mind az intézményrendszer, mind a pályázó kommunikálja a horizontális szempontok integrációjával kapcsolatos eredményeket. Fontos a nemzetközi és hazai jó példák
összegyűjtése, terjesztése is.

A horizontális partnerek bevonása, kapacitásfejlesztése
Az EU alapok hatékony felhasználásához szükséges a partnerség, különös tekintettel a horizontális célok elérésére. Az említett rendelet mellett a készülő European Code of
Conduct on Partnership (ECCP) is elő fogja írni, hogy a technikai segítségnyújtásból támogatni kell a partnerek kapacitásfejlesztését, beleértve a képzéseket, a részvétel
költségeit és a partnerek koordinációs és hálózati struktúráit is. Különösen fontos a horizontális elveket képviselő civil szervezetek kapacitásainak építése. A környezetvédő
szervezeteknek speciális hálózataik vannak erre, amelyek alkalmasak e feladat ellátására. Ilyen például a Zöld Régiók Hálózata, amely a regionális fejlesztés és a
környezetvédelem kérdéseivel foglalkozik, s amelynek 170 civil környezetvédő szervezet tagja a Fővárosból és az ország 19 megyéjéből.
Legyen egyértelműen kimondva, hogy a monitoring bizottságokba szavazati joggal kell be vonni a civil szervezeteket, kiemelten a horizontális ügyekkel foglalkozó
esélyegyenlőségi és környezetvédelmi civil partnereket. Emellett a pályázati kiírások tervezésénél és pályázati döntéseknél is legyenek ott a civil szervezetek szakértői –
természetesen figyelembe véve az összeférhetetlenség elvét.
A civil partnerek ne az irányító hatóság válassza ki, hanem az illetékes szervezetek maguk válasszák a képviselőjüket.
CLLD tervezés partnersége
A fentiekből következően a CLLD tervezésnél biztosítani kell a környezetvédő civil szervezetek bevonását. Emellett segítséget kell nyújtani a tervező kistérségeknek, hogy a
környezeti szempontokat integrálják és ezt meg is kell követelni a tervek értékelésénél.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Glück Cintia
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A tervezet átlátja a problémákat és teljes mértékben átfogó áttörési javaslatokat tesz.
A mezőgazdaság élénkítése a vidékfejlesztés szempontjából a legfontosabb tényező, mivel az egész gazdaságot is erősíti és a szocio-demográfia pozitív fejlődése érdekében is
a legmeghatározóbb tényezőnek vélem.
Az erdőgazdálkodási intézkedéseket nagyon pozitív döntésnek tartom, mivel ezáltal lehetőség nyílik akár külföldi tőkék bevonására is, amely az ország érdekeit mindenféle
szempontból csak erősíti.
Az egész program minden szempontból egy hosszútávú és fenntartható fejlődést kínál, amely szemügyre veszi a mezőgazdaság olyan mértékű megerősítését, amihez
elengedhetetlen a szakképzett munkaerő.
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Csiáki Laura
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Jó látni, hogy ekkora erőfeszítéseket tesznek a magyar gazdálkodás megerősítésének érdekében! Ezzel nem csak a gazdaságot lehet erősíteni, nem csak a munkahelyek
száma nő, hanem egészségügyi szempontból sem elhanyagolható. Hiszem a magyar földön termesztett termény, biztosan jó minőségű és szennyezetlen talajból való, valamint
nem tart sok időbe, míg a földekről a boltok polcaira kerül. Ilyen sikertörténete van a magyar boroknak, valamint az itt található forrásból nyert ásványvíznek.
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Simon Ágnes
A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az
innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Úgy gondolom a Vidékfejlesztési Program lett legjobban kidolgozva és ez tartalmazza leginkább a reális célkitűzéseket, melyek belátható időn belül megvalósíthatók.
Magyarország kiváló természeti, mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, hihetetlen verseny előnyünk lehetne, de jelenleg nem használjuk ki. Ennek okát a vállalkozások
egyéni tevékenykedéseiben, az összefogás hiányában, olykor a szakmaiatlanságban, és főként az exportra termelésben látom.
Úgy vélem, hogy mindennek forrása a megfelelő képzettség és a szakmai tudás megerősítése. Csak erre lehet építeni a későbbi összefogást (klaszterek és területi
együttműködések), a mezőgazdasági termékek és szolgáltatások kialakítását és eredményes értékesítését. Ahhoz, hogy hazai és nemzetközi szinten is elismertek legyünk,
szükséges egyfajta bizalom és megbízhatóság kialakítása a fogyasztókban. Ezt úgy gondolom, egy úton érhetjük el, ha minőségi termékeket állítunk elő. Ehhez viszont minőség
minősítési rendszerek felállítása szükséges, amit sajnos a fejlesztési program nem tartalmaz részletesen, olvasatom szerint.
A fogyasztói tudatosság erősítése mellett nem szabad elfelejtkezni a környezettudatosságról sem, mely mind a környezeti, mind pedig a társadalmi fenntarthatóságot szolgálja.
Ennek érdekében szükséges lenne környezetbarát technológiák bevezetése, alkalmazása, és közzététele a tudatos felelősségvállalás nevében. Nagy segítséget jelentene
továbbá a vízgazdálkodás fejlesztése, mely megakadályozná a természeti katasztrófákat, és hatékonyabbá tenné a mezőgazdasági termelést.
Remek elgondolásnak tartom a LEADER akció kiterjesztését, hiszen egy alulról építkező, partnerségen és innováción alapuló összefogásnak lehet a legnagyobb hatása a
vidékfejlesztési irányvonalakra.
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MTTSZ
A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása c. prioritással kapcsolatos
észrevétel
Általános megjegyzés, hogy a VP tervezetét "félkész termék"-nek kell tekinteni, amire a társadalmi vitára bocsátott anyagban több közvetett utalás van ("kidolgozás alatt van").

A "falu" fogalmának meghatározása a néprajz-tudományon kívül nincs a vidékfejlesztés tervezéséhez releváns fogalmi leírás. A falu nem egyenlő a kistelepülések, a hátrányos
települések halmazával. Továbbá a település fogalmát is pontosítani szükséges vidékfejlesztési szempontból.
Az 5.3. pontban a Zold-pont alapú kifizetési rendszer preferálását javasoljuk.
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Lenner Dorina
Egyéb észrevétel
Véleményem szerint kiemelten fontos kategóriába tartozik a mezőgazdasági szektor fejlesztése, megreformálása. Magyarország a történelem folyamán mindig is agrár jellegű
országnak számított, ahol a mezőgazdasági ágazat jelentette a kitörési lehetőséget, a gazdaságfellendítés kulcsának számított. Ki kell használnunk különlegesen jó éghajlati,
földrajzi adottságainkat Európa szívében, a "magyar termék" elnevezést egyenlő jelentésűvé kell tenni a "jó minőséggel". Ezáltal elősegítve a hazai termelők, gazdák
megélhetését, és a magyar élelmiszerek jó hírnevét. Mindez elérése persze a megfelelő PR-tevékenységekkel és marketing lépésekkel lehetséges.
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Mecseki Melinda
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Szeretnénk látni, hogy az EMVA nem jogosult települések milyen feltételek mellett részesülhetnek EMVA finanszírozásban.
A LEADER programot sikertelennek minősíteni nem lehet. A program keretein belül jelentős eredményeket, sikereket is találhatunk. Nagy energiákat igényelt a kérelemkezelés
és a helyi döntések érvényesítésének rugalmatlansága. Továbbá a HACS-oknak a delegálási feladatok ellátása mellett az egyéb vidékfejlesztési munkákra valóban kevesebb
ideje jutott. Ugyanakkor jelentős tudás-, ismeretanyagot tudhatunk magunkénak, valamint új fejlesztési irányok és szereplők kerültek látóterünkbe. A következő
programidőszakban szükség van erre a tapasztalatra.
Több intézkedés esetében a célcsoportok, kedvezményezettek köre még nem került feltüntetésre.
Javaslat minden intézkedéshez, hogy a vissza nem térítendő előfinanszírozás, és az önerő beszámítás nevesítve legyen.
Idézet az anyagból:„A fenntartható helyi közösség egyik alapvető működési elve, hogy mindig a helyi szükségletek elsődleges és fenntartható kielégítésére törekszenek. Ezért
kiemelten fontos, hogy a helyi adottságok, erőforrások felmérésére építő, a tájgazdálkodási keretet figyelembe vevő, helyi szintű komplex vállalkozási fejlesztéseket ösztönző, a
helyi gazdaságot szervezni képes szervezeti rendszer, menedzsment jöjjön létre.”
Ennek feltétele, hogy a HACS-ok önálló jogot kapjanak a szükségletek felmérésére, és speciális helyi adottságokra alapuló felhívásokat, pályázati anyagokat készíthessenek.
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
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Rácz Judit
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program tervezete nagy mértékben támaszkodik az integrált megközelítésre, melynek lényege, hogy az összes szektor, (gazdaság, infrastruktúra,
környezetvédelem), valamint az összes szereplő és stakeholder egy rendszerben koordináltan kezeli.
Központi meghirdetéssel tervezett intézkedések közé a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtését célzó intézkedéseket szükséges kidolgozni.
Intézkedés célcsoportjaként külön meg kell nevezni a vidéki területen élő hátrányos helyzetű nőket. Szükséges külön programot kidolgozni a nők és a fiatalok vállalkozóvá és
önfoglalkoztatóvá válásának segítésére, és támogatott szakmai képzéseket szükséges indítani a számukra. A mezőgazdasági tevékenységet folytatók a nyugdíjkorhatár
elérésével, vagy az egészségi állapotuk romlásával elesnek a rendszeres jövedelembevételektől, gazdaságilag függő helyzetbe kerülnek.
Központi meghirdetéssel tervezett intézkedések közé a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtését célzó intézkedéseket szükséges kidolgozni.
Intézkedés célcsoportjaként külön meg kell nevezni a vidéki területen élő hátrányos helyzetű nőket, és a fiatalokat.
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Bánkeszi Katalin
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A magyarországi könyvtárak társadalmi beágyazottsága már ma is jelentős. A könyvtári rendszer elemei - a különböző típusú könyvtárak - elérnek a legtávolabbi településekre is,
az egyedi igényekhez igazodó szolgáltatásokat nyújtva minden állampolgárnak. A könyvtárak további fejlesztésével egyaránt szolgáljuk a gazdasági növekedést, a társadalmi
kohéziót, és az egyéni fejlődés lehetőségét. A könyvtárakban minden egy helyen megtalálható, ami szükséges a tanuláshoz, a művelődéshez, az egyéni fejlődéshez: a
gyűjtemény, mint a tudás forrása; az internet, mint az információ egyik jelentős forrása; a találkozásra, beszélgetésre, közös munkára alkalmas, barátságos tér, valamint az
információ megtalálásában és feldolgozásában jártas könyvtári munkatársak.
A könyvtárak fejlesztése a gazdasági fejlődés egyik építőköve. Az operatív programokban erőteljesebben kell építeni az országos behálózó könyvtári rendszerre. amelyen
keresztül minden állampolgár egyenlő eséllyel juthat hozzá a számára szükséges információhoz . Ezen keresztül fejlesztheti szakmai tudását, általános műveltségét, személyes
kompetenciáit. Mindezek szolgálják a munkaerő-piaci elhelyezkedést, csökkentik a társadalmi kirekesztettséget, a lemaradást. A könyvtárakban jelenleg is folyik
felhasználóképzés, ami a fenti célokat szolgálja, valamint a könyvtárak számos információszolgáltatást működtetnek, amely közvetve és közvetlenül szolgálja a társadalmi
növekedést.
A könyvtárak fejlesztése nem maradhat ki az operatív programokból, mert ezzel a társadalom egy jelentős rétegét szigetelnénk el attól az információforrástól, ami mindenki
számára biztosítja az ismeretek bővítését.
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Tomisa Ádám
Egyéb észrevétel

Az éghajlati adottságainknak köszönhetően az ország kivételes helyzetben van, európa legjobb minőségű földjével rendelkezik, tehát elsősorban a mezőgazdaság fellendítése
adhatna valamiféle kiugrást és segíthetne közelebb kerülni, felzárkózni az EU tagállamai közé.
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Vámos Dóra
Egyéb észrevétel
Jónak találom a tervezetet. Véleményem szerint fontos a mezőgazdaság kiemelt fejlesztése és annak felkarolása. Hiszen Magyarország természeti adottságai erre kifejezetten
alkalmasak és úgy gondolom ezt ki kellene használni. Valamint vonzóvá kell tenni a fiatal generációk számára, így megoldódna a mezőgazdaság problémája és az utánpótlás
hiánya az agrár-felsőoktatásban.
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Szilágyi Dániel
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Támogatjuk, hogy a "vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:a népesség 10 ezer főnél kevesebb, akkor is, ha a
népsűrűség meghaladja a 120 fő/km2 értéket (összesen 3007 település, 3,97 millió lakos, 75 775 km2);"!
Szilágyi Dániel
IKSZT vezető, Lébény (2013-tól 10.000 fő alatti város)
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Szilágyi Dániel
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!

Az "5.4. A program végrehajtásának egyszerűsítését szolgáló intézkedések érdekében tett akciók és a tanácsadói kapacitás leírása
A program végrehajtásának egyszerűsítését szolgáló intézkedések:"-el kapcsolatos észrevétel a következő:
Örvendetes, hogy "A program tervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk a jelenlegi programozási időszak tapasztalataira építve a végrehajtás egyszerűsítésére, az egyszerűbb,
gyors, mind a szakmai célok érvényesítését, mind a hatékony forrásfelhasználást biztosító megoldásokra."
A jelenlegi végrehajtás feleslegesen él fel rengeteg kapacitást mind vidéken, mind a vidékfejlesztésben érintett szervezetben. Ezen valóban változtatni szükséges. Sajnálatos,
hogy a 3.0 verzióba a fent idézett megállapításnál több nem került.
Az egyszerűsítés és a tanácsadói kapacitás erősítése mellett érdemes lenne jóval több figyelmet fordítani a megfelelő kommunikációra, értve ez alatt, hogy a gyakran
sablonossá vált tájékoztató fórumok, tájékoztató levelek bár formailag megfelelőek, a szakzsargonnak megfelelnek, ám gyakran nem érnek célba. Nagyon leegyszerűsítve: a jel
nem jut el maradéktalanul a vevőhöz. A vidéken/vidékben élő szereplők jelentős részének nem szakterülete a vidékfejlesztés, illetve általában a fejlesztéspolitika, tehát nem
feltétlenül értik meg pontosan, hogy a Vidékfejlesztési Program, illetve azok egyes elemei miről szólnak - mire kell ügyelni, hogyan lehet a Programmal kapcsolatosan tervezni,
milyen lehetőségek vannak, vagy épp milyenek nincsenek.
Ez ügyben célszerű lenne jóval több mediációs szereplőt bevonni, pl. LEADER HACS munkaszervezeteinek munkatársait, IKSZT vezetőket, de emellett olyan vidéken élő
szereplőket is, akik nem a vidékfejlesztésben dolgoznak. de vannak gyakorlati tapasztalataik. És elsősorban olyan mediátorokat, akik
Egy MVH közleményt például nem elég nyilvánosságra hozni, az elérhetőségét megadni, egy fórumon a közlemény mondatait bemutatni egy ppt. előadásban, hanem a helyi
szereplők helyi nyelvezetén kell tudni elmagyarázni - és ideális helyzetben még meg is bizonyosodni arról, hogy megértették a mondottakat.
Rengeteg kapacitást köt le az is feleslegesen, hogy menet közben kell ad hoc módon ezzel kapcsolatban "kommunikálni", vagyis mediációs szerepbe bújni. Ha pedig ez nincs
meg, akkor gyakran súrlódások keletkeznek, és a tájékozatlanságból kifolyólag felesleges feszültségek keletkeznek, amelyek további kapacitást kötnek le - feleslegesen.
Véleményem szerint a hatékony és eredményes végrehajtáshoz elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció - a vidéki szereplőkkel, akik nem csak egy n halmazú tömeg egy
rendezvényen, hanem alapvetően értük van a program.
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Beke Emese
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Az alábbiakban megosztom néhány mondatban észrevételeinket a VP-vel kapcsolatosan.
• Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező vidéki térségek közé megfontolandó azon térségek felvétele, ahol egymás mellett több LHH-s kistérség is található,
pl: Jánoshalma, Bácsalmás
• SWOT analízis gyengeségek között szerepeltetni kellene a vidéki vállalkozások tőkeerő hiányát, mely hátrányosan érinti a pályázói- tevékenységet és kedvet (utófinanszírozás és
az önerő együttes mértékét nem tudja, vagy csak nehezen saját forrásból finanszírozni, hitelt csak nehezen kap), megoldás lehet a többi OP-hoz hasonlóan a közvetlen szállítói
kifizetés rendszerének bevezetése a VP-ben is.
• Jó ötlet a nem EMVA jogosult települések fejlesztésekbe való bevonása együttműködések által. Ezzel kapcsolatban nem egyértelmű a 10. oldal második bekezdésében az,
hogy „A HACS dönthet úgy, hogy a jogosultakon kívül adott projekthez nem jogosult településeket is bevon az EMVA-jogosulti körbe”. Mit értünk EMVA-jogosulti körbe bevonás
alatt? Jár-e ez EMVA forrás felhasználási lehetőséggel a nem EMVA jogosult települések számára? Ha igen, szükségesnek tartjuk a projekten belüli százalékos lehatárolást,

amely biztosítja, hogy a fejlesztés nagy része EMVA jogosult településen valósulhasson meg és a vidéki népesség érdekeit szolgálja. Ugyanennél a bekezdésnél javasoljuk,
hogy a fejlesztés körének meghatározása (helyi piac, helyi termék bolt/bolthálózat, képzések helyszínei) kötelező legyen, ne csak javasolt.
• A prioritások között szereplő (SZ38) Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció szükségletben van egyedül lehetőség a vidéki mikro
vállalkozások fejlesztésére, illetve a GINOP-ban. Ennek alapján a vidéki területen működő, a vidéki térségek foglalkoztatatásának közel 1/3-át jelentő mikro vállalkozások –
amennyiben a GINOP-on belül nem különítenek el számukra külön forrást – óriási versenyhátrányba kerülhetnek egy ugyanarra a forrásra pályázó nagyvárosban,
megyeszékhelyen működő vállalkozással szemben.
• Több fórumon is elhangzott, hogy erős kormányzati szándék, hogy a fejlesztési források legalább 60%-a gazdaságfejlesztésre irányuljon. Javasoljuk, hogy ez valamilyen
formában jelenjen meg a VP-ben.
• Nem tartjuk általánosan megalapozottnak a 92 oldalon azt a kijelentést, miszerint a hazai LEADER program sikertelen lenne. A program keretein belül jelentős eredményeket,
sikereket is találhatunk. Komoly nehézségeket rótt a programra a KET alapú kérelemkezelés és a helyi döntések érvényesítésének rugalmatlansága. Továbbá a HACS-oknak a
delegálási feladatok ellátása mellett az egyéb vidékfejlesztési munkákra valóban kevesebb ideje jutott. Ugyanakkor ezen feladatok ellátásával jelentős tudás-, ismeretanyag
halmozódott fel, valamint látókörünkbe kerültek a lehetséges fejlesztési potenciálok, irányok és szereplők. Az operatív program megvalósítása során feltétlenül szükség van erre
a tapasztalatra.
Tisztelettel,
Beke Emese (Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület)
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Tornóczky Mónika
Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A VP „5. PRIORITÁS: Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság
irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban” intézkedésein belül a komplex környezettudatos működést biztosító
támogatást szükséges bevezetni. Minden közpénzt érintő (állami, önkormányzati, vagy közpénzzel támogatott magán) építési beruházással kapcsolatos beruházásnál különös
hangsúllyal kell kezelni a környezettudatos építés szempontjait. Ezen belül a beruházás építményeinél a minőséget biztosítani szükséges azáltal, hogy azok valamely magyar
vagy nemzetközi épületminősítő rendszer kiemelt kategóriáját elérjék. Továbbá a beruházás koncepciótervezésétől kezdve a beüzemelés időszakáig szakértőt kell alkalmazni, aki
a szempontok megvalósulását figyelemmel kíséri.
(Beleznay Éva, HuGBC elnökségi tag)
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Hajnal-Ujhelyi Rita
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. december 13-án megküldte az operatív programhoz kapcsolódó konkrét projektjavaslatait az OP tervezőinek és az illetékes
minisztériumoknak.
Tisztelettel: Hajnal - Ujhelyi Rita, Nyíregyháza MJV Önkormányzata
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Horváth Evelin
Egyéb észrevétel
Nagyon jónak találom a mezőgazdaságért tett reform gondolatokat. Hiányolom azonban a mezőgazdaság népszerűsítését megcélzó marketinget, hogy a szakképzett
dolgozóknak legyen utánpótlása. Problémásnak találom az agrár pályán tevékenykedők képzésének beszűkülését.
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Drexler Dóra
A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása c. prioritással kapcsolatos
észrevétel
Üdvözöljük, hogy az ökológiai gazdálkodás, mint fenntartható mezőgazdasági termelési rendszer, hangsúlyos szerepet kapott a VP-ban. Véleményezésünk során kiegészítettük
azon pontokat, amelyekben további megjelenés vagy megerősítés szükséges az ökológiai mezőgazdaság részére. Kérjük javaslataink figyelembe vételét a Program
véglegesítése során! Köszönjük.
4.1.3. SWOT elemzésben
(GY25) Környezetbarát technológiák részaránya nem megfelelő
– kérjük pontosítani, és megnevezni az ökológiai gazdálkodást, mint ilyen technológiát, illetve termelési rendszert.
- Gyengeségek közé kérjük hangsúlyosan fölvenni az agrártámogatásokat kifizető ügynökség, az MVH mezőgazdasági fejlesztéseket gátló működési rendjét (pl. pályázati
elbírálások és kifizetések csúszása, különösen a Fiatal Gazda és pl. egyes LEADER támogatások esetén). A jelenlegi formában az MVH által működtetett adminisztrációs
rendszer meggátolja az egyébként kedvező és jól kitalált támogatási programok helyes megvalósulását, és alkalmatlanságával nagyobb kárt tesz, mintha nem is lenne
támogatás (ld. Fiatal gazdák késett kifizetése, majd szankcionálása). Az ökológiai gazdálkodás térnyerését is erősen visszaszorítja pl. az 5 évenként megnyíló csatlakozási
lehetőség a támogatási programhoz. Jelentős előrelépés lenne az évenkénti bekapcsolódási lehetőség.
4.1.4. Lehetőségek
(L10) Réspiacok, növekvő különleges fogyasztói igények (GMO és adalékmentes, különleges összetételű, kényelmi élelmiszerek)
(L16) Környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat térnyerése

Kérjük explicit megnevezni az ökológiai gazdálkodást a lehetőségek pontban. A fenti két pontba beleérthető, ugyanakkor ez nem egyértelmű. Továbbá szerencsétlen volna, ha
kizárólag réspiaci termékként tekintenénk a biotermékekre a következő hét évben (is), hiszen az európai trendek mutatják, hogy egyre szélesebb körben terjed el, egyes
országokban már 20%-os arányt is elér, azaz nem nevezhető réspiacnak, vagy kizárólag kényelmi terméknek. Sokkal inkább azt kellene megcélozni, lehetőségnek látni, hogy
nálunk is általánossá válik, csökken az ára (amit a termelés növelésével lehet elérni), és bekerül az élelmezés main-stream vonulatába. A lehetőség tehát abban áll, hogy a
jelenlegi ökológiai réspiac jelentősen kiszélesedik.
Az alátámasztó trendekben is kérjük, hogy térjenek ki az ökológiai mezőgazdaságra.
40. oldal: táblázat - 19. Ökológiai gazdálkodásba vont mezőgazdasági terület.
2010-ben Magyarországon 127 605 ha ökológiai művelés alá vont terület volt. A számok a táblázatban éppen ezért hibásak, kérjük javítani!
45. oldal, Környezet/Klíma táblázat.
Kérjük a kontextus indikátorok közé felvenni az ökológiai művelés alatt álló területek nagyságát, hiszen az ökogazdálkodás közismerten nagyobb szénmegkötést eredményez a
talajban (ld. Mäder et al. 2002, Science), ezzel mérsékelve a klímaváltozást. Környezetvédelmi hatásai (talajvédelem, vízvédelem, biodiverzitás védelem stb.) szintén bizonyítottak.
55. oldal táblázat: (30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése c. fejlesztési szükséglet esetében az átfogó célok közül kimaradt a klíma megjelölése. Kérjük ezt pótolni
tekintettel a közismert tényre, miszerint az ökológiai gazdálkodás a talaj szénkészletének növelésével hozzájárul a klímaváltozás mitigációjához.
56. oldal táblázat: (36) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése c. fejlesztési szükséglet esetében az átfogó célok közül kimaradt a klíma megjelölése.
Kérjük ezt pótolni tekintettel arra, hogy az öko innováció egyik célja éppen a klímabarát mezőgazdaság erősítése.
57. oldal 1(A) fókuszterülethez másodlagos szükségletként kérjük felvenni a (30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése c. fejlesztési szükségletet.
1(B) fókuszterület (1) leírása az EIP hazai megvalósítására utal? Javasoljuk megjelölni.
58. oldal 2(A) és (B) fókuszterületekhez kérjük szükségletként felvenni a (30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése c. fejlesztési szükségletet hiszen mindkét esetben
szorosan kapcsolódik a megfogalmazott célhoz.
59. oldal: 3(A) fókuszterülethez kérjük másodlagos szükségletként felvenni a (30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése c. fejlesztési szükségletet, hiszen önkéntes
minősítési rendszerként ennek fejlesztése is szükséges.
59. oldal 4. prioritás: 4(A) fókuszterület. Az ökológiai gazdálkodás területi arányának növelése elsődleges szükséglet a biológiai sokféleség mezőgazdasági megőrzéséhez,
melyről számos nemzetközi kutatás is beszámol. Kérjük ezért a (30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése c. fejlesztési szükségletet az elsődleges szükségletek
közé áttenni.
60. oldal 5(B) fókuszterület: Energiahatékonyság szempontjából az ökológiai mezőgazdaság kiemelkedő eredményeket ért el tartamkísérletekben igazoltan (ld. DOK kísérlet).
Kérjük ezért elsődleges szükségletek közé felvenni a (30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése c. fejlesztési szükségletet.
61. oldal 5(D) fókuszterület: Jelenleg nincsen szükséglet megjelölve, ugyanakkor a (30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése teljesen megfelel a fókuszterület
szükségletének, ld. pl. Gattinger et al. 2012 74 tartamkísérlet eredményeit összesítő munkáját, melyből egyértelmű az ökogazdálkodás kiemelkedő szénmegkötő kapacitása.
61. oldal 5(E) fókuszterület: ld. fennebb. Kérjük az elsődleges szükségletek közé felvenni a (30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése c. fejlesztési szükségletet.
81. oldal 24. szükséglet: (SZ24) Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása
önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben – kérjük a klíma relevanciát is bejelölni a fentiek alapján, hiszen több tanúsítási rendszer, így az ökológiai is elősegíti
a klímabarát termelést.
86. oldal 30. szükséglet leírása: a fentiek szerint kérjük a klíma-relevancia bejelölését, és megjelenítését a leírásban is!
87. oldal 33. szükséglet leírásánál is kérjük a klíma-relevanciát jelölni!
89. oldal 36. szükséglet: A szükséglet egyértelműen hozzájárul az innováció és a klímavédelem céljaihoz is. Kérjük jelölni! Kidolgozás során kérjük megjeleníteni az ökológiai
mezőgazdaság terén végzett kutatást, fejlesztést és innovációt, melyben 2011 óta már jelentős eredményeket értünk el. Fejlesztési cél kellene legyen e pontban a
gazdálkodókkal együttműködésben végzett, gyakorlatközpontú öko-innováció. Így pl. az on-farm kutatás, az ökológiai kísérleti hálózatok működtetése, mely segíti a szereplők
közötti kommunikációt és együttműködést, megoldást nyújtva a közös termelési problémákra. A részletes kidolgozás érdekében állunk rendelkezésre.
112. oldal: összesítő táblázat: kérjük átvezetni a (30) szükséglethez azon további fókuszterületeket, melyekben a fenti indoklások alapján szükségszerű az ökogazdálkodás
megjelenítése.
146. oldal, ökológiai gazdálkodás támogatása: A HMT-t az alábbiak szerint kérjük pontosítani:
o Az áttérés támogatása az ökológiai állattartásra, állatlétszám után járó támogatással
o Az áttérés támogatása az ökológiai méhészetben méhcsaládok után járó támogatással
o Az áttérés támogatása a halastavi haltartásra, halastó területe után járó támogatással
o Az áttérés támogatása az ökológiai növénytermesztésre (megkülönböztetve összegszerűen a kertészeti és szőlészeti ágazatokat a szántófölditől), Hektár szerint járó
támogatással.
o Áttérés támogatása az ökológiai termékfeldolgozás kialakításának támogatására (pl. kapacitás szerint)
o Áttérés támogatása ökológiai termelésre a magánházi kert, háztáji termelés tekintetében, különös tekintettel a csoportos ellenőrzés alá eső együttműködési
kezdeményezésekre.
151. oldal, ökológiai gazdálkodás támogatása pontban hasonlóképp kérjük pontosítani.
Összességében javasoljuk, hogy a prioritások intézkedései során az ökológiai mezőgazdaság és élelmiszeripar terén megvalósuló projektek kiemelt támogatásban
részesüljenek (pl. jelentős plusz pontot, vagy saját támogatási keretet kapjanak a pályázati rendszerben), mivel ezáltal segíthető elő leginkább a versenyképes, környezet- és
természetkímélő, széndioxid-megkötő hazai termelés.
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Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!

Az „Erőforrás-hatékony Európa: az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő kiemelt kezdeményezés” (
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf ) szerint az EU károsanyag kibocsátásának 17%-át az élelmiszerlánc okozza, melyből jelentős tételt
képez az élelmiszerhulladékokhoz kapcsolódó, az előállítás során keletkező károsanyagok mértéke . Az élelmiszerhulladékok csökkentése a károsanyag kibocsátáson túl a
termőföld és vízkészlet hatékony felhasználása szempontjából is kulcsfontosságú. A témában készült kutatás
(http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf ) szerint az Európai Unióban az élelmiszerhulladék mennyisége évente 89 millió (!) tonna , ebből
Magyarországon 1,85 millió (!) tonnát „termelünk”. Ez az állapot tarthatatlan és elfogadhatatlan, az Erőforrás-hatékony Európa stratégiájában meghatározott mérföldkő szerint az
élelmiszerhulladékok mennyiségét 2020-ig 50%-kal kellene csökkenteni az EU-ban.
A kezdeményezést Magyarország is támogatja, a témához kapcsolódóan legutóbb Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tett javaslatot Európai Mezőgazdasági és Halászati
Tanács ülésén 2013 júliusában, ( http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/miniszteri-javaslat-az-elelmiszerpazarlas-ellen )
Az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem tehát kiemelt téma, melyet mind az EU, mind hazánk támogat, tételesen azonban nem jelenik meg egyetlen operatív programban sem
(ugyan egyes intézkedések, mint pl. REL, közvetetten támogatják azt), holott az operatív programok eszközrendszerének (fejlesztések, infrastruktúra, innováció,
szemléletformálás) használata feltétlenül szükséges lenne a témában rögzített célok eléréséhez.
A fentiek alapján javasoljuk, hogy az élelmiszerveszteségek és élelmiszerpazarlás csökkentése nevesítetten jelenjen meg a KEHOP és VP operatív programok céljai/prioritásai
között.
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Bozsakyová Barbara
Egyéb észrevétel
Magyarországon adottak a lehetőségek jó minőségű, hazai termékek termesztésére és előállítására az éghajlati adottságoknak köszönhetően. Az import termékek fokozatos
kiszorítását kell megcélozni, ehhez azonban elengedhetetlen a mezőgazdaság fejlesztése és vonzóbbá tétele.
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Ferenc Nikolett
Egyéb észrevétel
Szerintem ez a terv nagyon átfogó és érthető mindenki számára. Egyetértek a mezőgazdaság fejlesztésével, hiszen Magyarország területi éghajlati adottságai adottak a jó
mezőgazdasági termeléshez. A fő probléma azonban az, hogy hiába termelik meg a jó minőségű magyar termékeket, a hazai fogyasztók kevésbé keresik. Úgy gondolom, hogy
erre a problémára kellene megoldást találni és így talán felzárkózhatnánk az EU többi országához.
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Szücs Valentina
Egyéb észrevétel
A szegénység és a gazdasági fejlesztések területén a vidéki térségeket kiemelt szerephez kell juttatni. A szegénység legfőbb oka a lehetőségek hiányában rejlik, ami leginkább a
vidéki területekre koncentrálódik. Mindennek alapja pedig a fogyasztói tudatosság, mely nélkül a hazai gazdák fejlesztéseire sincs lehetőség. Az erdők védelmével kapcsolatos
tervek kidolgozása felettébb támogatandó. Fontos megemlíteni, hogy a gyakorlatorientált tudásátadás nagy szerepet játszik az érdeklődés felkeltésében is. Következésképp más
területeken is előtérbe kell hogy kerüljön az oktatáson belül ez a megközelítés.
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Perényi Zsófia
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogram kapcsán a következő javaslatokat szeretnénk tenni.
1. 143.oldal/a pont
„A rövid ellátási lánc neo-tradicionális (pl. on-line értékesítés, közösség támogatta mezőgazdaság) formáinak elterjedtsége elmarad a nyugat -európaitól, a tradicionális formák
(piacok, útszéli árusítás) elterjedtek, ugyanakkor jelentős humánerőforrás- és eszközfejlesztést igényelnének a biztonságos és jövedelmező működéshez.”
Egy fogalmi pontosítást szeretnénk javasolni. A szövegben jelenleg szerepel a „közösség támogatta mezőgazdálkodás” fogalma. Ezt a fogalmat a legtöbb szakirodalomban
„közösség által támogatott mezőgazdálkodásként” határozzák meg, mostanában terjed a „közösségi mezőgazdálkodás” megnevezés is.
2. 143-144. oldal/c pont/1. szint
„A rövid ellátási láncot szervező együttműködés lehet a termelők által létrehozott, de ma még sokkal inkább a termelőkért dolgozó, vidéki szereplő által fenntartot együttmködések
a jellemzőek.”
Szeretnénk kiemelni, hogy a rövid ellátási láncot szervező együttműködéseket a termelőkön és a vidéki szereplőkön kívül országos szintű szervezetek – így például a Tudatos
Vásárlók Egyesülete- is végzik, így ezek támogatását egyaránt fontosnak tartjuk.
Külön fejlesztési szükségletként szeretnénk megjelölni:
- a REL-ok érintettjei számára tapasztalatcserét biztosító egyeztető fórumok támogatását
- a REL érintettjei számára kialakított tanácsadói hálózat megszervezését.
3. 144. oldal/c pont/2. szint
Javasoljuk fejlesztési szükségletként a REL-ben értékesítő termelők számára szervezett felnőttoktatási tevékenységeket szakértők bevonásával: például képzések szervezése
jogi tudnivalóról, fogyasztóvédelmi alapismeretekről.
4. 144.oldal/c pont/3. szint
- „A rövid ellátási lánc (REL) társadalmi elfogadásának és a fogyasztói bizalomnak a növelése promócióval.”
Az első fejlesztési szükséglet kiegészítéseként javasoljuk, hogy a promóción kívül szerepeljen az ismeretterjesztés is a fogyasztói bizalom növelése érdekében. Úgy gondoljuk,
hogy a REL kapcsán fontos, hogy a fogyasztók megismerjék magát a fogalmat, annak jelentőségét és a megvalósulásának gyakorlati formáit is. Ezt a folyamatot olyan eszközök

támogathatják, mint például cikksorozatok, rendezvények, filmek, modern információs kommunikációs technikák.
- „A rövid ellátási láncban (REL) résztvevő szervezők és termelők tudástranszferjének és innovációs aktivitásának erősítése.”
A második fejlesztési pont kiegészítéseként szeretnék kiemelni, hogy a REL kapcsán kifejezetten fontosnak tartjuk a rendszeres, országos hatókörű egyeztető fórumok
megszervezését.
- „A rövid ellátási láncban (REL) értékesítő termelők és szervezőik érdekképviseletének és hálózatos együttműködésének erősítése.”
A harmadik fejlesztési pont kapcsán kiegészítésként javasoljuk, hogy az érdekképviseletek és hálózatos együttműködéseket erősítése mellett, jelenjen meg azoknak a
szervezeteknek (pl. civil szervezetek) működési támogatása is, amelyek ezt végzik.
- „A rövid ellátási láncokkal (REL) kapcsolatos adatgyűjtés és elemzés (statisztika, monitoring, kutatás) rendszer jellegű fejlesztése.”
A negyedik fejlesztési szükséglet kiegészítéseként javasoljuk a REL tematikus alprogramon belüli hatástanulmányok készítését, amely segítheti az alprogram fejlesztését, és az
ezen belül létrejövő legsikeresebb kezdeményezések beazonosítását.

Üdvözlettel,
Perényi Zsófia
Tudatos Vásárlók Egyesülete
2013. december 14.
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Frittmann Fanni
Egyéb észrevétel
Ehhez a tervezethez annyit fűznék hozzá, hogy nagyon jó ötletnek tartom, hogy a főleg a foglalkoztatás növelésére, illetve a közösségi infrastruktúra fejlesztésére helyezi a
hangsúlyt. Esetleg annyi kifogásolni valóm lenne, hogy én nem feltétlen a már így is fejlettebb régiót fejleszteném tovább, hanem a fejletlent próbálnám meg felzárkóztatni hozzá.
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Fridrich Ágnes
Egyéb észrevétel
A magyar gazdaság szempontjából kiváltképp fontos lenne a hazai termelők támogatása és a külföldi termékek kiszorítása az országból. Magyarország kiváló földrajzi
adottságokkal rendelkezik épp ezért jelentős bevételre tehetne szert a mezőgazdasági termékeiből.
Ehhez elengedhetetlen a mezőgazdaság fejlesztése és vonzóbbá kell tenni a mezőgazdálkodást a fiatalok számára, mivel jelenleg megélhetési szempontból nem a
legkedvezőbb választás.
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Gruber Tamás
Egyéb észrevétel
Tisztelt VP Tervezők!
Általános észrevételek az agrártámogatások rendszeréhez:
Alapvető fontosságú lenne az AKG célok elérése érdekében, hogy az előző időszak alapvető ellentmondását a területalapú támogatások és az AKG között feloldják. Sokszor
elhangzott példák, hogy a fák és cserjék megtartását vagy a felszínen megjelenő víz megőrzését vállaló gazdák a területalapú kifizetéseknél jelentős hátrányt szenvedtek, amit az
AKG célprogramok sem tudtak eddig kiegyensúlyozni.
A nyolcadik fejezetben a 4-es prioritás helyesen tartalmazza azokat a javaslatokat, amiket a tájhasználat átalakítása érdekében meg kell tenni. Javaslatainkat többnyire ehhez a
fejezethez fogalmaztuk meg, és több helyen kértünk pontosítást.
A 4-es prioritás tartalma más operatív programokkal is összhangban van, elsősorban a KEHOP-pal. Azt javasoljuk, hogy erről pontos utalás legyen a szövegben. Az operatív
programok célkitűzéseinek összehangolását és később komplex projektek kivitelezését ez elősegítené.
43. oldalon a környezeti indikátorok táblázat 40-41. sorában a vízminőségi és talaj-adatok hiányoznak, noha a tervezés fontos bemeneti adatai lennének.
A 45. oldalon a vízvisszatartás hiánya szerepel környezeti indikátorként, a 75. oldalon pedig ez a megállapítás olvasható: „Hazánkban az ökológiai minimumfaktor a víz.
Időszakosan a kelleténél több van belőle, de sokkal hosszabbak azon időszakok mikor jelentős hiány mutatkozik. Különösen fontos ez a megállapítás a klímaváltozás várható
irányának figyelembevételével. A helyzet olyan súlyos, hogy a talajvíz hiánya, éves ingadozásának megváltozása a talajok fejlődésének negatív irányú változását indukálta.” A WWF
és több zöld szervezet régóta igyekszik felhívni a figyelmet erre a helyzetre, és elérni, hogy az agrártámogatási rendszer ösztönözzön a természetes adottságokhoz nem
alkalmazkodó vízgazdálkodás problémájának a kezelésére. Nagy örömmel látjuk, hogy a VP Szükségleteket bemutató táblázat 32. pontja (55. oldal, 32. pont - A klímaváltozáshoz
alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése) természetes megoldást javasol erre a helyzetre és több helyen szerepeltet ezt orvosolni hivatott
beavatkozásokat. Nem szabad hagyni, hogy ez az átfogó és nagyon jelentős probléma a további ágazati egyeztetések során háttérbe szoruljon, és a kapcsolódó intézkedések
elindítására az előző időszakhoz hasonlóan a következő hét év során se kerüljön sor. A vízvisszatartást elsősorban nem természeti vagy gazdálkodási okok, hanem a területalapú
támogatási rendszer működése és a kárenyhítésre berendezkedett gyakorlat nehezíti.
A nyolcadik fejezetben a negyedik prioritást bemutató 5.3 pontban szerepel tájgazdálkodási, ártéri gazdálkodási programcsomag. Ez elég jól leírja azokat a tennivalókat és
változtatásokat, amikkel a WWF egyetért.
Mivel a vízvisszatartás fogalma több helyen előkerül a szövegben, ezért javasoljuk ennek pontos definiálását: domborzati viszonyok alapján mélyfekvésű, vizenyős adottságú
területeken való vízvisszatartás, ehhez kapcsolódóan az ártéri tájgazdálkodás mozaikos tájszerkezetének támogatása a kistáji vízkörforgás javítása, a talaj vízháztartásának
javítása érdekében.
A 148. oldalon megjelenő ’Zöld pont’ értékelési rendszer bevezetését jó javaslatnak tartjuk. Vélhetően ez fokozná a támogatási rendszer rugalmasságát, területi adottságokhoz
való alkalmazkodó-képességét, ezáltal jelentősebb mértékben hozzájárulna a környezeti és természetvédelmi célok teljesüléséhez a gazdálkodás alatt álló területeken.
Szükségesnek látnánk a programdokumentumban egy hosszabb magyarázatot arról, hogy ennek az értékelési rendszernek milyen kritériumai lennének.
148. o. 5.3.1 Itt az előírások (Talajvédelem, Felszíni és felszín alatti vizek védelme és Természetvédelem) között javasoljuk megjeleníteni a vízvisszatartást, mert a meglévő
előírásokba nem lehet beleérteni, és van annyira nagy jelentőségű, hogy önálló előírásként szerepeljen.
Szövegszerű javaslat a Talajvédelem, Felszíni és felszín alatti vizek védelme és Természetvédelem mellé negyedik elemként felvenni a következőt:
Vízvisszatartás: a mélyen fekvő folyómenti területeken a vízbő időszakok vizeinek visszatartása, ehhez kapcsolódóan az ártéri tájgazdálkodás mozaikos tájszerkezetének
támogatása. Az előírás célja a kistáji vízkörforgások, a talaj vízgazdálkodása és a táji sokféleség javítása.

Amennyiben önálló előíráscsoportként nem lehet szerepeltetni a vízvisszatartást, akkor kérjük hogy egészítsék ki a tervezett három előíráscsoportot az alábbiak szerint:
Talajvédelem: … Továbbá a talaj vízmegtartó képességének javítása.
Felszíni és felszín alatti vizek védelme:… Továbbá a vizes élőhelyek megőrzése a művelés alatt álló területeken is, és a vízjárta területek bekapcsolása a természetes
vízmegőrzésbe.
Ez a szennyezéscsökkentés mellett a talaj vízháztartását és a területi vízgazdálkodást is előnyösen érintené.
Természetvédelem: a mezőgazdasági földhasználat minden ágában (szántóművelés, gyepgazdálkodás, ültetvények, valamint az ezeken található vizes élőhelyek és vízfolyások,
ezek medre és parti sávja) sokszínű …
Ugyanitt az 5.3.2 intézkedésről az szerepel, hogy hozzájárul a VKI céljainak eléréséhez is. Azonban a leírás még nem elég részletes ahhoz, hogy kiderüljön, hogyan járul hozzá. A
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben nevesített területi intézkedések közül ki kellene válogatni a támogatási rendszerbe illeszthető előírásokat, és azokat beemelni a támogatott
tevékenységek közé. Ehhez sok esetben még hátra van az érintett területek lehatárolása, kijelölése. Ezt a tervezési munkát a VP terhére az időszak elején el kell végezni, hogy
azután a területi intézkedések érvényesíthetőek és kompenzálhatóak legyenek.
A gyepterületeken a vízmegtartás kifizetési szempontból előnyként és nem hátrányként történő regisztrálása az 5.3.3 intézkedésnél is lényeges szempont.
L18 –klímarezíliencia? Ide javasoljuk magyar kifejezés használatát.
L19 – vízkincs felértékelődése nem lehetőség, hanem olyan várhatóan bekövetkező változás, ami miatt a vízkészletek felhasználását hatékonyabbá kell tenni.
A 47. oldalon a fejlesztési szükségletek közé javasoljuk beépíteni a Víz Keretirányelv (VKI) kritériumait. Horizontális elvárásként valamennyi programnak és stratégiának hozzá kell
járulnia a vizek jó állapotba hozásához (vagy legalábbis nem lehet azzal ellentétes, csak különleges, a VKI-ban definiált feltételek teljesülése esetén), máskülönben ez a fontos
közcél nem érhető el. Ez az EU-s elvárás nagyon sok szektort érint, és ezért szükség van ehhez közvetlenül hozzárendelt specifikus intézkedések végrehajtására minden releváns
operatív programban, köztük a VP-ban. A VKI horizontális szempontú figyelembe vétele megkerülhetetlen.
Általunk is jónak látott pontokat tartalmaz a 47. oldalon kezdődő fejlesztési szükségleteket bemutató táblázat. Ezek közül különösen egyetértünk a 26. sorban (’mezőgazdasághoz
kötődő fajok természeti helyzetének javítása, a fajok és élőhelyek igényeit figyelembevevő földhasználat)’, a 28. sorban (’Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív
termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása’, a 29. sorban (környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos gazdálkodás fejlesztése), a 30.
sorban (’Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése’), a 31. (A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták megőrzése)) és a 32. (klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése) sorban megfogalmazott szükségletekkel.
Ezek mellett javasoljuk konkrétan leírni, hogy az agrárkörnyezet-gazdálkodási program átalakítására van szükség. A felsorolt pontok mind erről szólnak, de pontos megnevezés
még hangsúlyosabbá tenné ezeket.
Az indikátorok szinte valamennyi prioritás esetében túl általánosak. A 4. prioritás 175. oldalon lévő indikátorai esetében a B. (Vízgazdálkodás) elemhez konkrét területi indikátorok
beemelését javasoljuk, összhangban a Víz Keretirányelvvel: természetes vízvisszatartást elősegítő szerződésekkel lefedve (ha) és vízmegtartáson alapuló tájgazdálkodást
támogató szerződésekkel lefedve (ha). A tervezett outputok között a VKI intézkedéssel érintett területek kiterjedése megfelelő indikátor, de a VP most még nem definiálja, hogy
miket tekint VKI intézkedésnek. Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (és annak mellékletei, valamint háttéranyagai) megfelelő iránymutatást ad ehhez, javasoljuk abból a
támogatást igénylő intézkedéseket beemelni, 2016-ban pedig a VGT2 alapján ezeket frissíteni. Külön kiemeltem javasoljuk a vízvisszatartást szolgáló (belvíz helybentartása és
árvízi víztöbblet kivezetése), a vizek parti sávjának természetes növényzetét megtartó és a vízfolyások medrének a visszakanyargósításához szükséges területek támogatását a
VKI intézkedések keretében. A jól definiált indikátorok tudják biztosítani azt, hogy VP szándékainak megfelelő és annak a céljait valóban szolgáló intézkedéseket hajtsák végre a
hét éves program során.

Budapest, 2013. december 14.
WWF Magyarország,
Gruber Tamás, Kerpely Klára
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Balázs Daniella
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A terv áttekinthető és érthető, az ábrák használata külön segítség a laikus olvasó számára is.
Mivel a mezőgazdasági feltételek megfelelőek a magasabb kihasználtság valóban indokolt. Azonban fontos, hogy az ország egyes régióiban vagy nem is igazán folyik, vagy nem
folyik megfelelő mezőgazdasági irányú képzés. A fiatalok elvándorlása ehhez is köthető, hiszen így kénytelenek a továbbtanulás érdekében elhagyni lakóhelyüket, ahová később
nem biztos, hogy visszatérnek.
A mezőgazdasági pálya nem is túl vonzó a fiatalság körében az alacsony bérezés miatt. Ez magával vonja az innovációs lehetőségek beszűkülését, az utánpótlás megoldásának
problémáját.
Az élelmiszeriparban továbbra is fontos a magyar vállalkozások támogatása a külföldi multinacionális vállalatokkal szemben.
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Fekete Dóra
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A mezőgazdasági termékek értékesítéséről: A hazai termelők előnyben részesítése fontos, támogatni kell a nagyobb üzletláncokban is a magyar termékek minél szélesebb körű
értékesítését, így a tőkehiányukat lehetne kicsit enyhíteni, ha az emberek többet vásárolnának magyar termelőktől. Ez pedig elősegítené a technikai fejlesztést is, így egyre jobb
minőségre tarthatnának számot.
A turizmus fejlesztésével kapcsolatban: olvastam a Nemzeti Kerékpáros programot, amit nagyon jó ötletnek tartok! Egyre népszerűbb a kerékpáros, aktív nyaralás. Balaton
környékén nagyon jó minőségűek a kerékpárutak, az egész tavat körbe lehet tekerni.
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Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület

A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az
innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Összefogás a jövőnkért Alsónémedi Egyesület - Észrevétel a VP és VEKOP programokkal kapcsolatosan:
A Vidékfejlesztési Program a mezőgazdasági ágazat szereplői 2010-ben KSH adattáblázatban feltünteti az őstermelőket: mezőgazdasági termelők -> egyéni gazdaságok ->
egyéni vállalkozás (őstermelőkkel együtt)
A vidékfejlesztési program fent jelzetten kívül nem tesz említést az őstermelőkről, mint mezőgazdasági termelőkről. Az észrevételünk ehhez kapcsolódik.
Településünk, Alsónémedi Pest megyében, Budapest agglomerációjában fekvő, tradicionálisan mezőgazdasági település. A külterületi szántókon a lakosság nagy része mind a
mai napig szántóföldi gazdálkodás szabadföldi zöldségtermesztést folytat, amellyel elsősorban a budapesti felvevőpiacot látja el. Ez a megélhetés forrása, ezt a tradíciót követik a
fiatalok is a családi gazdaságokban. A gazdálkodók túlnyomó többségben őstermelők, a helyi TÉSZ rövid életű volt. A termőföldjeinket tehát őstermelők művelik, jobbára azok,
akiknek az elmúlt 70 évben is ezzel foglalkozott a családja (Alsónémedin csak szakszövetkezet működött a rendszerváltás előtt, így mindenki egyénileg művelte a földjét).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, tekintettel arra, hogy budapesti agglomeráció települése vagyunk, a jelenlegi támogatási időszakban is kizáródunk. Lásd
például: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X.
18.) FVM rendelet 4. számú mellékletét: A mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztéssel érintett települések (5000 fő
lakosságszám alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületei, kivéve a budapesti agglomeráció településeit. Ugyanez a helyzet a
diverzifikációs támogatással is.
Tekintettel arra, hogy a NUTS II. KMR régióban fekszik a település, áttekintettük a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program EMVA forrásainak felhasználására utaló
lehetőségeit is.
Ezek a következőképpen jelennek meg:
Prioritástengely: 1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése
A kiválasztott tematikus célkitűzés: kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében)
versenyképességének javítása
A kiválasztott beruházási prioritás: ERFA 5. cikk (3) a): a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új
cégek alapításának ösztönzésével, többek között üzleti inkubátorházak segítségével
A kiválasztás indoklása: megye vidékies térségeinek felzárkózásához nélkülözhetetlen a helyi gazdaság és vállalkozói környezet közösségi részvétellel történő megerősítése,
élénkítése.
A kiválasztott beruházási prioritás: ERFA 5. cikk (3) c): A termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és kiterjesztésének elősegítése
A kiválasztás indoklása: A hazai vállalati szektornak, különösen a kkv-knak sokszor nehezére esik (elsősorban a források, kapacitások hiánya miatt) a változásokhoz való
alkalmazkodás. Pedig az egyre gyorsabban változó gazdasági környezet, piaci feltételek, technológiai lehetőségek korában a sikernek a legtöbb ágazatban a folyamatos
fejlesztés, a feltétele. Az ehhez szükséges kapacitások kiépítésének és továbbfejlesztésének segítése, felgyorsítása a magyar gazdaság közép- és hosszú távú növekedésének
alapvető feltétele.
Prioritástengely: 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztés
Tematikus célkitűzés: 3. a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének
javítása;
Prioritástengely: 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD
Tematikus célkitűzés: 3. a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének
javítása;
A VP 1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben megjelennek a mezőgazdasági termelők.
3. PRIORITÁS: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása.
E – szempontunkból meghatározó – prioritás az EMVA esetében szintén a kis- és középvállalkozások támogatásához járul hozzá a mezőgazdasági célkitűzés keretében.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokat a következőképpen határozza meg:
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Az gazdálkodó tehát, amelyik egyéni vállalkozóként, vagy őstermelőként helyben termel, állít elő magyar élelmiszert, élelmiszer-alapanyagot a hivatkozott operatív programok
piacra jutást, korszerűsítést, fejlődést segítő támogatásaiból kizáródik.
Mivel földjeinket családjainkkal magunk műveljük, különösen érdekeltek vagyunk a REL-ben rejlő lehetőségekben, a szakmai tudásbázishoz való hozzáférésben, a
tudástranszferben, de az élőmunka okán a foglalkoztatottság növelésében is ugyanúgy, mint technológiai fejlesztésekben – különös tekintettel az öntözőkutakkal kapcsolatos
szabályokra, az öntözés korszerűsítésre, a mikroöntözésre való áttérésre, s főként ezek támogatásában. Hozzá kell azt is tennünk, hogy a kisparcellás gazdálkodás nálunk
zárványokban megőrizte a természetes élőhelyeket, így települt meg nálunk a túzok, így tudtunk 2012-ben a gazdák támogatásával több vizes élőhelyet és környékét helyi
természetvédelmi területté nyilváníttatni.
A támogatásokhoz való hozzáférés hiányában azonban nem tudunk kitörni arról a szintről, ahol jelenleg a mezőgazdasági termelés főleg technológiai és tudásbázis területén –
ahogyan országos szinten, úgy nálunk – is megtorpant. Mindazokat a jellemzőket, amelyeket a VP gyengeségek között felsorol, nyilvánvalóan jellemzőek a mi térségünkben is.
Nyitottak vagyunk természetesen arra, hogy a vázolt problémákat bármilyen fórum keretében mélységében is megvitassuk, ám elengedhetetlennek tartjuk a további hátrányok
elkerülése érdekében a szabályozók átalakítását oly módon, hogy az a támogatásból ne zárja ki az egyéni vállalkozó és őstermelő mezőgazdasági termelőket se. Ez történhet
akár a célcsoport KKV mellett az egyéni vállalkozó és őstermelő mezőgazdasági termelők feltüntetésével, vagy jogszabály lehetőség szerinti módosításával, és KKV-n belüli,
mikrovállalkozáson túli további vállalkozási formákként történő feltüntetésükkel.
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Horváth Katalin
Egyéb észrevétel
A mezőgazdasággal és erdészettel összefüggő részt csak támogatni tudom. Ezzel egyidejűleg a turizmus még mindig fejlesztésre szorul. Vál településen több éves sikertelen
próbálkozás után az Ürményi kastély, amely a XVIII. században az Ürményi család tulajdonát képezte, ma romos állapota miatt nem használható, sőt szinte életveszélyes és nem
mellesleg rontja a faluképet, tekintve, hogy a főutcán található. Valószínűleg rengeteg erőforrást venne igénybe, hogy újra használható legyen, de biztosan megérné. Egy
látványosság lehetne, a parkjával együtt, Az átmenő forgalom is nagy a településen, tekintve, hogy két autópálya között fekszik, így nem az lenne az arra tévedők első gondolata,
hogy még gyorsabban elhagyják a községet, mint ahogyan azt most teszik. Jelenleg tizedik éve lakom a településen, de ez irányba elmozdulást nem láttam. Az épületet azonban
megviselik a semmibe ment évek.
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Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Egyéb észrevétel
A Vidékfejlesztési Program a SWOT elemzésben, az erősségek között, a következőket említi meg:
„(E16) Jelentős természeti erőforrások a felszíni és felszín alatti vízkincset tekintve”.
Noha az előbbi kijelentés jelenleg igaz hazánkra nézve, de szükséges felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy a vízkészletek minőségi és mennyiségi oldalról veszélyben
vannak az emberi tevékenység (a vízgyűjtő határon túli területein végbemenő változások is igen fontosak!) és a klímaváltozás miatt. Különösen igaz ez a felszín alatti vizekre.
Javasoljuk a SWOT elemzést, illetve a dokumentum egyéb részeit (pl. 68. old. SZ9 indoklás rész) módosítani, és érzékeltetni a döntéshozókkal a felszín alatti vízkészletek korlátos
voltát. A mezőgazdasági vízhasznosítás fejlesztését pedig alapvetően a felszíni, megújuló vízkészletekre szabad alapozni. Javasoljuk a későbbi pályázati rendszer ennek
figyelembevételével történő kialakítását.
A Vidékfejlesztési Program a gyengeségek között a következőket említi:
„(GY31) Egyoldalú, a víz visszatartására elegendő figyelmet nem szentelő vízgazdálkodás”.
A vízügyi szakma hosszabb ideje hangsúlyozza a csapadékkal történő helybeni gazdálkodás fontosságát. A mélyfekvésű, belvízveszélyes területek kiválóan alkalmasak a vizek
visszatartására, beszivárogtatására (így a felszín alatti készletek gyarapítására), és egyben az ilyen területek vizes élőhelyekként is funkcionálhatnának. A jelenlegi területhasználati szokások azonban akadályozzák ezt. Az erősen belvízveszélyes területeken nem lenne szabad támogatni a szántóföldi növénytermesztést, helyette rét/ legelő, nádas
stb. művelést lehetne folytatni, vagy kisebb víztározókat létesíteni. A gazdákat a támogatási rendszer átalakításával érdekeltté kellene ebben tenni, esetleg kisajátítás vagy
földcsere útján állami tulajdonúvá tenni az ilyen területeket (VIZIG vagy nemzeti park kezelés). Ebben az esetben módosítani lehetne a belvízvédekezések jelenlegi gyakorlatán. A
belvízveszélyes területek művelésből való kivonásával, vagy a művelési ág megváltoztatásával kapcsolatban nem találtunk konkrét javaslatokat, erre elkülönített forrásokat a
dokumentumban.
A Vidékfejlesztési Program több helyen megemlíti az öntözés és a melioráció fejlesztését (pl. 68-69. old., 135. old., stb.), mint a 2014-2020 közötti időszak fontos feladatait,
valamint a meglévő művek rekonstrukcióját. A ’90-es éveket megelőzően a kormányzat jelentős összegeket költött felszíni vízre alapozott öntöző főművek kiépítésére, illetve a ’80as években a térségi komplex meliorációra. A megépített létesítmények meghatározó része a rendszerváltást követően magántulajdonba került, és az elmaradó karbantartás
miatt a művek nagy része tönkrement, mára használhatatlanná vált. A korábbi hiba megismétlődésének elkerülése érdekében szigorú és hosszú távú fenntartási feltételek
előírását javasoljuk, hogy az ilyen jellegű beruházások értéke ne csak a gazdálkodóknak, hanem az országnak is megtérülhessen. Alapvetően a felszíni, megújuló vízkészletek
hasznosítását szükséges támogatni, olyan területeken, ahol valós öntözési igények vannak.
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Jákli Tímea
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Örömmel olvasom, hogy a tervben szerepel a népművészet, népi kézművesség és a hagyományápolás, mely lehetőséget nyújt fesztiválok, egyéb kulturális programok
rendezésében, mely az idegenforgalmat szempontjából elengedhetetlen. Ugyanakkor a Nemzeti Kerékpáros Programot nagyon fontosnak tartom, hiszen a nyári időszakban
rengetek turista érkezik kerékpárral. Mivel nagyon kevés, jó minőségű kerékpár úttal rendelkezik országunk, így ezek kiépítése lényeges. Továbbá jelentős a légszennyezettség
csökkentése szempontjából is.
Általánosságban elmondható: a terv jól vázolja a mostani helyzetet.
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Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
Egyéb észrevétel
A terület és településfejlesztéshez kapcsolódóan megfogalmazásra került az ITI, Integrált Területi Beruházás eszköz használata. Javasoljuk, hogy a programban kerüljön
nevesítésre a megyei jogú városok, illetve a megyék integrált területi beruházásai azon elemeinek megvalósítását biztosító intézkedés, vagy prioritásokon belüli elhatárolt forrás,
amelyek a TOP/Ágazati OP lehatárolás szerint a VOP keretében finanszírozhatók.
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Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Egyéb észrevétel
Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala:
a Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) 3.0 verzió
véleményezése
A 2014-2020-as Vidékfejlesztési OP-t társadalmi egyeztetés keretében áttekintettük, a véleményünket az alábbiakban foglaljuk össze, illetve csatoljuk - mivel azonosultunk vele a megyei területfejlesztésben tervezésben részt vevő partnerünknek, a DDRFÜ-nek a véleményét.
A Vidékfejlesztési Program tervezetét érintő általános megállapítások
A Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) jelen tervezetét illetően megállapítható, hogy a bemutató helyzetelemzést követően a SWOT elemzés részletes leírást ad, mely
megfelelő alapot jelent a program kidolgozásához.
A SWOT elemzés megállapítására alapozva a tervezett fejlesztési szükségletek ismertetése felvázolásra került, a részletes kidolgozásuk azonban folyamatban van. A VP
keretében finanszírozható fejlesztési területek közül a fejlesztési szükségletek alapján kerülnek kijelölésre azon beavatkozások, melyeknek az intézkedéseken keresztül
szinergikusan kapcsolódniuk szükséges a VP, ezzel együtt az EMVA releváns prioritásaihoz. Az egyes intézkedések egy vagy több, a VP prioritásait részletező fókuszterület által
megállapított fejlesztési szükségletre hivatottak választ adni.
A VP számos fejezete kidolgozás alatt áll, mely megnehezíti, a későbbiekben esetlegesen módosíthatja a jelen véleményezésben foglalt megállapításokat. Több intézkedés
esetében a célcsoportok, kedvezményezettek köre még nem került feltüntetésre.
Pozitívumként említhető, hogy a VP 2.3. A vidéki térségek meghatározása pontjában a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiában rögzítetteknek megfelelően megjelenítésre kerültek a
vidéki térségkategóriák, ellenben a VP ezen nem mutat túl, az Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiában bemutatott problémákra konkrét megoldási javaslatot nem vázol fel.
Javasoljuk, hogy az adott, speciális területi irányultság kategóriában nevesített térségeket érintő, már elkészült tervezési dokumentumokban foglaltak felhasználásra kerüljenek a

VP-ben. Ennek keretében fontosnak tartjuk, hogy az Ormánságra vonatkozóan elkészült Ős-Dráva Program releváns fejezetei és célkitűzései beépítésre kerüljenek a VP-be.
Egyetértünk a VP-ben rögzített azon szándékkal, hogy az ország vidéki térségeinek eltérő településszerkezetére területi differenciát kíván kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a
vidéki térség definíciót egyaránt kezelnie lehessen. A módszer meghatározása során javasoljuk megfontolni a speciális kiírás, a támogatható tevékenységek körének, és az
eltérő támogatásintenzitásnak az alkalmazását.
A VP jelen verziójában indikatív pénzügyi felosztást tartalmaz, az egyes intézkedésekre a prioritásokon belül azonban nem ad pénzügyi megosztás tervezetet. Javasoljuk a
prioritáson belüli arányok megjelenítését az egyes intézkedésekre vonatkozóan is.
A Vidékfejlesztési Program tervezetét érintő, az egyes prioritásokhoz kapcsolódó konkrét megállapítások
1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
A kutatóintézetek, fejlesztő vállalkozások, oktatási intézmények közötti szorosabb kapcsolat kialakítását hangsúlyosnak tartjuk. Az ágazatban levő innovációs tevékenység
gyakorlatba való beültetéséhez szerepük elkerülhetetlen. A tanácsadási tevékenység elvégzése esetén a szakmai anyagok összeállításában és a potenciális körnek való
átadásában részvételi jelentőségüket kiemelten szükséges kezelni. Javasoljuk a többi OP-vel való összehangolás konkretizálását.
2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív
mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése
Mind a kertészeti, mind az erdészeti ágazat tárgyi eszköz beruházási, szerkezet átalakítást célzó fejlesztésekre nagyfokú szükséglet jelentkezik. A prioritás keretében megjelenő
intézkedések által a hozzáadott érték növelés a vidéki térségek gazdaságfejlesztéséhez nagyban hozzájárulhat, ezért egyetértünk a prioritásra a VP pénzügyi tervében előirányzott
42%-os részesedésével.
3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása
A prioritás esetén a rövid ellátási lánc fejlesztését (az agrár, és az erdészeti termelés területén egyaránt), és az élelmiszer feldolgozáshoz kapcsolódó beruházások támogatását,
ezzel a hozzáadott érték növekedését kiemelten hangsúlyosnak tartjuk. Javasoljuk annak megfontolását, hogy a nem EMVA jogosult területeken működő szervezetek is
megjelenhessenek a célcsoport körében. Ez nagyfokú összehangolást igényel a többi OP-val). A prioritásra a VP pénzügyi tervében előirányzott 3%-os részesedésének
növelését javasoljuk.
4. PRIORITÁS: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
A prioritás a biodiverzitás megőrzése mellett elősegítheti a minőségi élelmiszer előállítás megteremtését illetve fenntartását, mely intézkedés nagyban hozzájárulhat a vidéki
foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek bővítéséhez.
5. PRIORITÁS: Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban
A prioritásra a VP pénzügyi tervében előirányzott 5%-os részesedésének jelentős mértékű növelését javasoljuk. Mind a mezőgazdaságban, mind az erdőgazdaságban
megvalósuló erőforrás hatékonyságot célzó beruházások további beruházásokat indukálhatnak, a mezőgazdasági melléktermék és hulladék energetikai felhasználása nagyban
növelheti a vidéki térségek önellátó képességeit.
6. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

A prioritás keretében lehetőség lesz a multi-fund típusú CLLD finanszírozás alkalmazására, melynek tekintetében hazai tapasztalattal még nem rendelkezünk, a tényleges
megvalósítási rendszer kidolgozás alatt áll, ezért az egyes OP-k és azok intézményi hátterének összehangolása véleményünk szerint nagy hangsúllyal bír.
Ezzel együtt előnyösnek tartjuk abból a szemszögből, hogy e finanszírozási keretek kevésbé befolyásolják a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tényleges, szükségleteken alapuló,
reális megvalósulását.
A Terület- és Településfejlesztési OP (továbbiakban) TOP részletes bemutatást ad a Helyi Akciócsoportok (HACS) szerepéről, feladatairól. A HFS keretében megvalósuló CLLD
projektek értékelésének folyamatát, kiválasztását, megvalósítását, intézményrendszerét javaslunk a VP-ben meghatározni, esetlegesen a többi OP-ban is egyöntetűen
megjeleníteni, melyet az egyes OP-k közötti szorosabb kapcsolat feltételez. Javasoljuk rögzíteni a konkrét fejlesztési beavatkozások lehatárolását is.
A VP a dokumentum 10. oldalán, a CLLD tartalom és a lehatárolás kapcsán rögzíti, hogy „az EMVA jogosult városokon túl lehetnek nem EMVA jogosult városok is tagjai a HACSoknak”, valamint „a HACS dönthet úgy, hogy a jogosultakon kívül adott projekthez nem jogosult településeket is bevon az EMVA-jogosulti körbe. Ennek feltétele az, hogy a város
által HACS tagként, EMVA-ból megvalósított fejlesztések illeszkednek a HACS fejlesztési stratégiájához, és a lehatárolás szerint EMVA jogosult településekkel együttműködésben
valósulnak meg.”
Egyrészt fontosnak tartjuk kialakítani annak keretrendszerét, hogy az EMVA nem jogosult települések milyen konkrét feltételek mellett részesülhetnek EMVA finanszírozásban, a
kiválasztásban milyen szervezeti háttér vehet részt.
A TOP 128. oldalon megjeleníti, hogy „központilag meghatározott szempont, hogy a HACS-ok között csak különösen indokolt esetben legyen átfedés”.
Véleményünk szerint mielőbb szükséges konkretizálni, hogy a jelenlegi, 95 db, vidékfejlesztési térségekre vonatkozó, EMVA jogosult településeket magukba foglaló HACS-ok
felülvizsgálata milyen módon szükséges ahhoz, hogy a fenti, VP-ben meghatározott lehetőséggel élni tudjanak, valamint tényleges multi-fund beavatkozások valósulhassanak
meg.
Javasoljuk annak meghatározását is, hogy amennyiben egy EMVA nem jogosult település vidékfejlesztési térségű, EMVA jogosult településeket magukba foglaló HACS-ba
tartozik, részese lehet-e más, városi térségű HACS-nak, ez nagyban elősegítené a város-vidék közötti együttműködés fejlesztését.
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a Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) 3.0 verzió
véleményezése
A 2014-2020-as Vidékfejlesztési OP-t társadalmi egyeztetés keretében áttekintettük, a véleményünket az alábbiakban foglaljuk össze, illetve csatoljuk - mivel azonosultunk vele a megyei területfejlesztésben tervezésben részt vevő partnerünknek, a DDRFÜ-nek a véleményét.
A Vidékfejlesztési Program tervezetét érintő általános megállapítások
A Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) jelen tervezetét illetően megállapítható, hogy a bemutató helyzetelemzést követően a SWOT elemzés részletes leírást ad, mely
megfelelő alapot jelent a program kidolgozásához.
A SWOT elemzés megállapítására alapozva a tervezett fejlesztési szükségletek ismertetése felvázolásra került, a részletes kidolgozásuk azonban folyamatban van. A VP
keretében finanszírozható fejlesztési területek közül a fejlesztési szükségletek alapján kerülnek kijelölésre azon beavatkozások, melyeknek az intézkedéseken keresztül
szinergikusan kapcsolódniuk szükséges a VP, ezzel együtt az EMVA releváns prioritásaihoz. Az egyes intézkedések egy vagy több, a VP prioritásait részletező fókuszterület által
megállapított fejlesztési szükségletre hivatottak választ adni.
A VP számos fejezete kidolgozás alatt áll, mely megnehezíti, a későbbiekben esetlegesen módosíthatja a jelen véleményezésben foglalt megállapításokat. Több intézkedés
esetében a célcsoportok, kedvezményezettek köre még nem került feltüntetésre.
Pozitívumként említhető, hogy a VP 2.3. A vidéki térségek meghatározása pontjában a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiában rögzítetteknek megfelelően megjelenítésre kerültek a
vidéki térségkategóriák, ellenben a VP ezen nem mutat túl, az Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiában bemutatott problémákra konkrét megoldási javaslatot nem vázol fel.
Javasoljuk, hogy az adott, speciális területi irányultság kategóriában nevesített térségeket érintő, már elkészült tervezési dokumentumokban foglaltak felhasználásra kerüljenek a
VP-ben. Ennek keretében fontosnak tartjuk, hogy az Ormánságra vonatkozóan elkészült Ős-Dráva Program releváns fejezetei és célkitűzései beépítésre kerüljenek a VP-be.
Egyetértünk a VP-ben rögzített azon szándékkal, hogy az ország vidéki térségeinek eltérő településszerkezetére területi differenciát kíván kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a
vidéki térség definíciót egyaránt kezelnie lehessen. A módszer meghatározása során javasoljuk megfontolni a speciális kiírás, a támogatható tevékenységek körének, és az
eltérő támogatásintenzitásnak az alkalmazását.
A VP jelen verziójában indikatív pénzügyi felosztást tartalmaz, az egyes intézkedésekre a prioritásokon belül azonban nem ad pénzügyi megosztás tervezetet. Javasoljuk a
prioritáson belüli arányok megjelenítését az egyes intézkedésekre vonatkozóan is.
A Vidékfejlesztési Program tervezetét érintő, az egyes prioritásokhoz kapcsolódó konkrét megállapítások
1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
A kutatóintézetek, fejlesztő vállalkozások, oktatási intézmények közötti szorosabb kapcsolat kialakítását hangsúlyosnak tartjuk. Az ágazatban levő innovációs tevékenység
gyakorlatba való beültetéséhez szerepük elkerülhetetlen. A tanácsadási tevékenység elvégzése esetén a szakmai anyagok összeállításában és a potenciális körnek való
átadásában részvételi jelentőségüket kiemelten szükséges kezelni. Javasoljuk a többi OP-vel való összehangolás konkretizálását.
2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív
mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése
Mind a kertészeti, mind az erdészeti ágazat tárgyi eszköz beruházási, szerkezet átalakítást célzó fejlesztésekre nagyfokú szükséglet jelentkezik. A prioritás keretében megjelenő
intézkedések által a hozzáadott érték növelés a vidéki térségek gazdaságfejlesztéséhez nagyban hozzájárulhat, ezért egyetértünk a prioritásra a VP pénzügyi tervében előirányzott
42%-os részesedésével.
3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása
A prioritás esetén a rövid ellátási lánc fejlesztését (az agrár, és az erdészeti termelés területén egyaránt), és az élelmiszer feldolgozáshoz kapcsolódó beruházások támogatását,
ezzel a hozzáadott érték növekedését kiemelten hangsúlyosnak tartjuk. Javasoljuk annak megfontolását, hogy a nem EMVA jogosult területeken működő szervezetek is
megjelenhessenek a célcsoport körében. Ez nagyfokú összehangolást igényel a többi OP-val). A prioritásra a VP pénzügyi tervében előirányzott 3%-os részesedésének
növelését javasoljuk.
4. PRIORITÁS: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
A prioritás a biodiverzitás megőrzése mellett elősegítheti a minőségi élelmiszer előállítás megteremtését illetve fenntartását, mely intézkedés nagyban hozzájárulhat a vidéki
foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek bővítéséhez.
5. PRIORITÁS: Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban
A prioritásra a VP pénzügyi tervében előirányzott 5%-os részesedésének jelentős mértékű növelését javasoljuk. Mind a mezőgazdaságban, mind az erdőgazdaságban
megvalósuló erőforrás hatékonyságot célzó beruházások további beruházásokat indukálhatnak, a mezőgazdasági melléktermék és hulladék energetikai felhasználása nagyban
növelheti a vidéki térségek önellátó képességeit.
6. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

A prioritás keretében lehetőség lesz a multi-fund típusú CLLD finanszírozás alkalmazására, melynek tekintetében hazai tapasztalattal még nem rendelkezünk, a tényleges
megvalósítási rendszer kidolgozás alatt áll, ezért az egyes OP-k és azok intézményi hátterének összehangolása véleményünk szerint nagy hangsúllyal bír.
Ezzel együtt előnyösnek tartjuk abból a szemszögből, hogy e finanszírozási keretek kevésbé befolyásolják a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tényleges, szükségleteken alapuló,
reális megvalósulását.
A Terület- és Településfejlesztési OP (továbbiakban) TOP részletes bemutatást ad a Helyi Akciócsoportok (HACS) szerepéről, feladatairól. A HFS keretében megvalósuló CLLD
projektek értékelésének folyamatát, kiválasztását, megvalósítását, intézményrendszerét javaslunk a VP-ben meghatározni, esetlegesen a többi OP-ban is egyöntetűen
megjeleníteni, melyet az egyes OP-k közötti szorosabb kapcsolat feltételez. Javasoljuk rögzíteni a konkrét fejlesztési beavatkozások lehatárolását is.
A VP a dokumentum 10. oldalán, a CLLD tartalom és a lehatárolás kapcsán rögzíti, hogy „az EMVA jogosult városokon túl lehetnek nem EMVA jogosult városok is tagjai a HACSoknak”, valamint „a HACS dönthet úgy, hogy a jogosultakon kívül adott projekthez nem jogosult településeket is bevon az EMVA-jogosulti körbe. Ennek feltétele az, hogy a város

által HACS tagként, EMVA-ból megvalósított fejlesztések illeszkednek a HACS fejlesztési stratégiájához, és a lehatárolás szerint EMVA jogosult településekkel együttműködésben
valósulnak meg.”
Egyrészt fontosnak tartjuk kialakítani annak keretrendszerét, hogy az EMVA nem jogosult települések milyen konkrét feltételek mellett részesülhetnek EMVA finanszírozásban, a
kiválasztásban milyen szervezeti háttér vehet részt.
A TOP 128. oldalon megjeleníti, hogy „központilag meghatározott szempont, hogy a HACS-ok között csak különösen indokolt esetben legyen átfedés”.
Véleményünk szerint mielőbb szükséges konkretizálni, hogy a jelenlegi, 95 db, vidékfejlesztési térségekre vonatkozó, EMVA jogosult településeket magukba foglaló HACS-ok
felülvizsgálata milyen módon szükséges ahhoz, hogy a fenti, VP-ben meghatározott lehetőséggel élni tudjanak, valamint tényleges multi-fund beavatkozások valósulhassanak
meg.
Javasoljuk annak meghatározását is, hogy amennyiben egy EMVA nem jogosult település vidékfejlesztési térségű, EMVA jogosult településeket magukba foglaló HACS-ba
tartozik, részese lehet-e más, városi térségű HACS-nak, ez nagyban elősegítené a város-vidék közötti együttműködés fejlesztését.
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A Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) jelen tervezetét illetően megállapítható, hogy a bemutató helyzetelemzést követően a SWOT elemzés részletes leírást ad, mely
megfelelő alapot jelent a program kidolgozásához.
A SWOT elemzés megállapítására alapozva a tervezett fejlesztési szükségletek ismertetése felvázolásra került, a részletes kidolgozásuk azonban folyamatban van. A VP
keretében finanszírozható fejlesztési területek közül a fejlesztési szükségletek alapján kerülnek kijelölésre azon beavatkozások, melyeknek az intézkedéseken keresztül
szinergikusan kapcsolódniuk szükséges a VP, ezzel együtt az EMVA releváns prioritásaihoz. Az egyes intézkedések egy vagy több, a VP prioritásait részletező fókuszterület által
megállapított fejlesztési szükségletre hivatottak választ adni.
A VP számos fejezete kidolgozás alatt áll, mely megnehezíti, a későbbiekben esetlegesen módosíthatja a jelen véleményezésben foglalt megállapításokat. Több intézkedés
esetében a célcsoportok, kedvezményezettek köre még nem került feltüntetésre.
Pozitívumként említhető, hogy a VP 2.3. A vidéki térségek meghatározása pontjában a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiában rögzítetteknek megfelelően megjelenítésre kerültek a
vidéki térségkategóriák, ellenben a VP ezen nem mutat túl, az Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiában bemutatott problémákra konkrét megoldási javaslatot nem vázol fel.
Javasoljuk, hogy az adott, speciális területi irányultság kategóriában nevesített térségeket érintő, már elkészült tervezési dokumentumokban foglaltak felhasználásra kerüljenek a
VP-ben. Ennek keretében fontosnak tartjuk, hogy az Ormánságra vonatkozóan elkészült Ős-Dráva Program releváns fejezetei és célkitűzései beépítésre kerüljenek a VP-be.
Egyetértünk a VP-ben rögzített azon szándékkal, hogy az ország vidéki térségeinek eltérő településszerkezetére területi differenciát kíván kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a
vidéki térség definíciót egyaránt kezelnie lehessen. A módszer meghatározása során javasoljuk megfontolni a speciális kiírás, a támogatható tevékenységek körének, és az
eltérő támogatásintenzitásnak az alkalmazását.
A VP jelen verziójában indikatív pénzügyi felosztást tartalmaz, az egyes intézkedésekre a prioritásokon belül azonban nem ad pénzügyi megosztás tervezetet. Javasoljuk a
prioritáson belüli arányok megjelenítését az egyes intézkedésekre vonatkozóan is.
A Vidékfejlesztési Program tervezetét érintő, az egyes prioritásokhoz kapcsolódó konkrét megállapítások
1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
A kutatóintézetek, fejlesztő vállalkozások, oktatási intézmények közötti szorosabb kapcsolat kialakítását hangsúlyosnak tartjuk. Az ágazatban levő innovációs tevékenység
gyakorlatba való beültetéséhez szerepük elkerülhetetlen. A tanácsadási tevékenység elvégzése esetén a szakmai anyagok összeállításában és a potenciális körnek való
átadásában részvételi jelentőségüket kiemelten szükséges kezelni. Javasoljuk a többi OP-vel való összehangolás konkretizálását.
2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív
mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése
Mind a kertészeti, mind az erdészeti ágazat tárgyi eszköz beruházási, szerkezet átalakítást célzó fejlesztésekre nagyfokú szükséglet jelentkezik. A prioritás keretében megjelenő
intézkedések által a hozzáadott érték növelés a vidéki térségek gazdaságfejlesztéséhez nagyban hozzájárulhat, ezért egyetértünk a prioritásra a VP pénzügyi tervében előirányzott
42%-os részesedésével.
3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása
A prioritás esetén a rövid ellátási lánc fejlesztését (az agrár, és az erdészeti termelés területén egyaránt), és az élelmiszer feldolgozáshoz kapcsolódó beruházások támogatását,
ezzel a hozzáadott érték növekedését kiemelten hangsúlyosnak tartjuk. Javasoljuk annak megfontolását, hogy a nem EMVA jogosult területeken működő szervezetek is
megjelenhessenek a célcsoport körében. Ez nagyfokú összehangolást igényel a többi OP-val). A prioritásra a VP pénzügyi tervében előirányzott 3%-os részesedésének
növelését javasoljuk.
4. PRIORITÁS: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
A prioritás a biodiverzitás megőrzése mellett elősegítheti a minőségi élelmiszer előállítás megteremtését illetve fenntartását, mely intézkedés nagyban hozzájárulhat a vidéki
foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek bővítéséhez.

5. PRIORITÁS: Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban
A prioritásra a VP pénzügyi tervében előirányzott 5%-os részesedésének jelentős mértékű növelését javasoljuk. Mind a mezőgazdaságban, mind az erdőgazdaságban
megvalósuló erőforrás hatékonyságot célzó beruházások további beruházásokat indukálhatnak, a mezőgazdasági melléktermék és hulladék energetikai felhasználása nagyban
növelheti a vidéki térségek önellátó képességeit.
6. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

A prioritás keretében lehetőség lesz a multi-fund típusú CLLD finanszírozás alkalmazására, melynek tekintetében hazai tapasztalattal még nem rendelkezünk, a tényleges
megvalósítási rendszer kidolgozás alatt áll, ezért az egyes OP-k és azok intézményi hátterének összehangolása véleményünk szerint nagy hangsúllyal bír.
Ezzel együtt előnyösnek tartjuk abból a szemszögből, hogy e finanszírozási keretek kevésbé befolyásolják a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tényleges, szükségleteken alapuló,
reális megvalósulását.
A Terület- és Településfejlesztési OP (továbbiakban) TOP részletes bemutatást ad a Helyi Akciócsoportok (HACS) szerepéről, feladatairól. A HFS keretében megvalósuló CLLD
projektek értékelésének folyamatát, kiválasztását, megvalósítását, intézményrendszerét javaslunk a VP-ben meghatározni, esetlegesen a többi OP-ban is egyöntetűen
megjeleníteni, melyet az egyes OP-k közötti szorosabb kapcsolat feltételez. Javasoljuk rögzíteni a konkrét fejlesztési beavatkozások lehatárolását is.
A VP a dokumentum 10. oldalán, a CLLD tartalom és a lehatárolás kapcsán rögzíti, hogy „az EMVA jogosult városokon túl lehetnek nem EMVA jogosult városok is tagjai a HACSoknak”, valamint „a HACS dönthet úgy, hogy a jogosultakon kívül adott projekthez nem jogosult településeket is bevon az EMVA-jogosulti körbe. Ennek feltétele az, hogy a város
által HACS tagként, EMVA-ból megvalósított fejlesztések illeszkednek a HACS fejlesztési stratégiájához, és a lehatárolás szerint EMVA jogosult településekkel együttműködésben
valósulnak meg.”
Egyrészt fontosnak tartjuk kialakítani annak keretrendszerét, hogy az EMVA nem jogosult települések milyen konkrét feltételek mellett részesülhetnek EMVA finanszírozásban, a
kiválasztásban milyen szervezeti háttér vehet részt.
A TOP 128. oldalon megjeleníti, hogy „központilag meghatározott szempont, hogy a HACS-ok között csak különösen indokolt esetben legyen átfedés”.
Véleményünk szerint mielőbb szükséges konkretizálni, hogy a jelenlegi, 95 db, vidékfejlesztési térségekre vonatkozó, EMVA jogosult településeket magukba foglaló HACS-ok
felülvizsgálata milyen módon szükséges ahhoz, hogy a fenti, VP-ben meghatározott lehetőséggel élni tudjanak, valamint tényleges multi-fund beavatkozások valósulhassanak
meg.
Javasoljuk annak meghatározását is, hogy amennyiben egy EMVA nem jogosult település vidékfejlesztési térségű, EMVA jogosult településeket magukba foglaló HACS-ba
tartozik, részese lehet-e más, városi térségű HACS-nak, ez nagyban elősegítené a város-vidék közötti együttműködés fejlesztését.
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Nagy Tamás
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A Vidékfejlesztési Program részletesen leírja a mezőgazdasági öntözéshez szükséges lehetséges vízgazdálkodási tevékenységeket.
„(Sz9) A meglévő vízi létesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, korszerűsítése, az öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció ösztönzése.”
A fejlesztési célok és feladatok között a következők szerepelnek:
• Meglévő vízi létesítmények hatékonyságának javítása, az elszivárgó víz mennyiségének csökkentése érdekében
A vízpótló rendszerek üzemeltetésének célja többek között a csatornákkal határos talajvíz dúsítása, ezért a szivárgás csökkentése az előbbi céllal ellentétes lenne. A megfelelő
földművelés hatására a talaj víztároló kapacitása növelhető, és a felszíni vízből a szivárgás következtében létrehozott vízpótlás előnyös állapotokat teremt a növénytermesztéshez.
Ezért javasoljuk a fenti szöveg cseréjét az alábbira:
- Meglévő vízi létesítmények hatékonyságának javítása a vízfelhasználás optimalizációja érdekében.
A Vidékfejlesztési Programban szerepelnek a vízkészlet-gazdálkodási kérdések, pl. az alkalmazkodó képességváltozás a szélsőséges helyzetekhez, a vizek megtartásának
lehetősége, a víziközmű-szolgáltatás fejlesztése (szennyvíz-, ivóvíz), a talajra, felszíni és felszíni vizek állapotára való hatások, a vízkészlet-gazdálkodási, víztakarékossági
kérdések. Itt a Környezetügyi és energetikai K+F+I esetében fontos felhívni a figyelmet az előző pontban kiemelt feladatra, a klímaváltozásra és lehetséges következményeire, ill. a
szükséges és lehetséges teendők meghatározására, mint alapvető kutatásra.
Szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a természetes vízvisszatartás több EU Irányelv céljainak végrehajtásában (VKI, ÁI) kiemelten szerepel. Ennek hangsúlyosan meg kell
jelennie a következő programozási időszakban.
Az EMVA forrásainak felhasználására irányuló 2014-2020. közötti vidékfejlesztési programhoz vízügyi-erdészeti szempontból alapvető meglátásunk, hogy az erdő és a víz kérdése
szorosan összekapcsolódik, ezért az erdészeti programok célkitűzéseinél a ’ vizes célú erdészeti szempontokat ’ is érvényesíteni kell, ezek a következők:
Erdősültség vízügyi szempontokhoz igazodó növelése
1. Az erdőterület és így az országos erdősültségi arány növelésével csak abban az esetben értünk egyet, amennyiben az a Magyar Állam tulajdonában és a Vízügyi Igazgatóságok
kezelésében álló medrek, vízilétesítmények, védművek, vízrendezési művek területét nem csökkentik. A tervezett telepítések között a közcélú, így például a partvédelmi célú
(hullámverés elleni) erdőtelepítések kiemelt prioritást kapjanak.
Erdők árvizek levonulására gyakorolt hatásának javítása
2. A tervezett célkitűzések között jelenjen meg, hogy a nagyvízi mederben a meglévő és jövőben telepítendő erdők állapotának, kezeltségének az erdőtervi és a Natura 2000
kezelési elvek mellett az árvízvédelmi követelményeknek, azaz a nagyvízi mederkezelési tervekben megfogalmazottaknak is eleget kell tenniük.
Erdők infrastruktúrális javítása
3. Az infrastruktúrális célkitűzések között az erdei feltáróhálózat fejlesztésére, ill. bővítésére irányuló célok között jelenjenek meg az erdei ökoszisztémák vízellátottsági helyzetét
javító intézkedések is.
Tisztelettel:

Nagy Tamás
osztályvezető
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
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Naszvadi Balázs
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
A prioritás lehetőséget biztosít a CLLD finanszírozás alkalmazására, melynek a jelenleg működő LEADER mintájára kerülnének kialakításra, azzal az eltéréssel, hogy itt a
városok is jogosultak lennének támogatásra (kivéve EMVA forrás).
A tényleges megvalósítási rendszer kidolgozás alatt áll, ezért az egyes OP-k és azok intézményi hátterének összehangolása véleményünk szerint nagy fontos.
Nem tisztázott, hogy a jelenlegi, 95 db, vidékfejlesztési térség (LEADER HACS) a jövőben milyen szerephez fog jutni. (eltérő területi lehatárolás a CLLD-től, a 2007-2013
időszakban pályázatkezelési feladatok (iratkezelés) egészen 2015-ig). A TOP a VP és más OP-k is arra utalnak, hogy a jelenlegi LEADER HACS-ok átalakulnak CLLD Helyi Akció
Csoportokká. A kistelepülések számára rendkívül fontos lehet, hogy a LEADER, vagy az új CLLD, vagy esetleg mindkettő biztosít majd a jövőben számukra fejlesztési forrásokat.
Szükséges lenne mielőbb tisztázni ezt a kérdést, hiszen a megfogalmazódó projektek forrásallokációját sem lehet ezen információk nélkül teljes körűen tisztázni.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető
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Naszvadi Balázs
Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén
történő előmozdítása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
A rövid ellátási lánc fejlesztését és az élelmiszer feldolgozáshoz kapcsolódó beruházások támogatását Tolna megyei szinten is kiemelten fontosnak tartjuk. A prioritásra a VP
pénzügyi tervében előirányzott 3%-os arányt rendkívül alacsonynak tartjuk. A mezőgazdaság, az élelmiszer feldolgozás nem csak Tolna megye, hanem véleményünk szerint
hosszabb távon az ország egyik kitörési pontja is lehet, éppen ezért erre a célra legalább 10 %-os pénzügyi keretösszeg elkülönítését javasoljuk az OP-n belül.
3.4. intézkedés: Az uniós minőségi rendszerekben való részvétel mellett, a magyar, minőségi termékek megismertetése céljából fontos lenne támogatni az idegen nyelvű
megjelenést is, hogy az uniós piacon a megfelelő „polcra” kerüljenek a magyar élelmiszeripari termékek.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető
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Naszvadi Balázs
A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az
innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
A célok között a vízkárelhárítás is meg van jelölve, azonban ez helyett célszerűbb lenne a megelőzés szó használata, illetve a beruházásoknak is a kárelhárítás helyett elsősorban
a megelőzésre kellene irányulniuk, azaz különböző vízrendezési feladatok elvégzésére. A technikai fejlesztéseken túl szükséges volna ösztönözni a gazdákat a természetes
megoldások alkalmazására, a természet-közeli és az adottságoknak megfelelő mezőgazdasági termelésre, pl. művelési ág-váltás, véderdők (vissza)telepítése.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető

2013. december 13. 12:14

Naszvadi Balázs
A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
1. prioritás
1.6.1. intézkedés
15.3.: A fejezetből nem olvasható ki, hogy a tájékoztatási szolgáltatást milyen formában képzelik el. Kialakításra kerülnének pl. tudásközpontok, ahol különböző információkkal és

tanácsokkal látják el a gazdákat vagy más formában tervezik-e művelet végrehajtását.
1.6.2. intézkedés
16.1.3.: A szaktanácsadással kapcsolatban hasznos volna valamilyen ösztönzőket alkalmazni a gazdák felé, megértetni velük, miért fontos igénybe venni a szaktanácsadási
szolgáltatást.
1.6.3. intézkedés
Az anyagból nem derül ki, hogy operatív csoportok hogyan állnának föl, milyen területi bontásban lennének kialakítva, hány darab lenne belőle és kik lennének a tagok, illetve
hogy a csoportok kialakítása központilag vagy más módon történik-e meg.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető
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Lasztovicza Jenő Vezsprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
A jelenlegi, a „területfejlesztési” – azaz az EFA és az ESzA által támogatott fejlesztések és „vidékfejlesztési” – azaz az EMVA által támogatott fejlesztések összehangolatlanságából
adódó problémák leküzdésének egy fontos eszközeként tekintünk a helyi kezdeményezésű stratégiák („CLLD”) megvalósítására, melyek lehetőséget adnak a különböző eredetű
források térségi keretekben történő harmonizálására. Üdvözöljük ezért, hogy a program „Nagy lehetőséget lát… a közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) többalapos
(„multifund”) alkalmazásában, az EMVA, ERFA és ESZA, kísérleti jelleggel, egyes meghatározott térségekben ETHA források helyi szintű, helyi fejlesztési stratégia alapján történő
összehangolásában, felhasználásában. A VP 6. prioritását alapvetően ezzel a módszerrel tervezzük, építve a helyi közösségek fejlesztési aktivitására, kezdeményezéseire és
együttműködésre. „
Kifejezetten fontosnak tartjuk (hasonlóan a tervezet szerzőihez) „a támogatási rendszerben a város-vidék együttműködés lehetőségének biztosítását”, mindazonáltal sajnálattal
olvassuk, hogy „A többalapos (multifund) CLLD megvalósításról és ennek módjáról végleges kormányzati döntés még nincs”.
Kifejezetten fontosnak és sürgetőnek tartjuk, hogy gyors és pozitív döntés szülessen a CLLD többalapos megvalósításáról, annak érdekében, hogy a lebonyolításhoz kapcsolódó
szervezeti és tervezési jellegű lépésekre való felkészülés (HACS-ok átalakítása, helyi stratégiák kidolgozása) mielőbb megkezdődhessen.
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Lasztovicza Jenő Vezsprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
II. A programok végrehajtásának fő elemei tekintetében
Javasoljuk az integrált területi beruházások (ITI) rendszerének vagy egyéb, az egyes OP-ok közötti koordinációt biztosító eszközök széleskörű alkalmazását, elsősorban annak
érdekében, hogy a fejlesztési források a megyék és településeik számára kiszámítható, tervezhető módon és egymáshoz illesztve legyenek felhasználhatóak, így kihasználható
legyen az egyes fejlesztések szinergiája.

III. A tervezési folyamat tekintetében
Az OP-ok konkrét szövegei is utaljanak arra, hogy az egyes intézkedések kidolgozása során az OP-ok figyelembe veszik a megyei fejlesztési koncepciók lényeges elemeit és arra,
hogy a megyei fejlesztési programok kidolgozása során az OP-ok tervezői együttműködnek a megyei program tervezését koordináló szakemberekkel, annak érdekében, hogy a
megyék területi alapon kialakított fejlesztési tervei, szándékai a lehető leginkább beépülhessenek az alapvetően ágazati szemlélettel készülő programdokumentumok végleges
szövegébe. Fontosnak tartjuk, hogy a TOP mellett az ágazati szemléletű OP-ok tervezői és megyék között is induljon meg az érdemi egyeztetés, különösen azon intézkedések
tekinttében, melyek jelen feljegyzés „Az operatív programok tartalma” című részében megemlítésre kerültek.
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Horváth Fruzsina
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A VP programon belül fontos program a Nemzeti Kerékpáros Program. A meglévő utak fejlesztésén kívül szükséges a kitáblázás, egy szolgáltatói hálózat kialakítása, illetve egyéb
turisztikai termékek és létesítmények építése.
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Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Egyéb észrevétel
A Vidékfejlesztési Program tervezetéhez az alábbi észrevételeket tesszük:
Magyarországon a felszíni és felszínalatti vízkészletek valóban jelentős
természeti erőforrást jelentenek. Ezek ugyan megújuló erőforrásoknak
számítanak, napjainkra azonban már jelentősen megnőttek a különböző célú
vízhasználatok és a vizek minőségére kiható antropogén hatások is
felerősödtek. Egyre kevesebb a vízgazdálkodással foglalkozó tapasztalt
szakemberek száma is, akik a vizek védelmével szükséges intézkedéseket
megtervezhetik, illetve megtehetik.
Az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelve (továbbiakban VKI) új
lehetőségeket nyitott meg a szakmában és előírásai betartásával
biztosítani lehet vízkészleteink jó állapotának megőrzését, illetve az arra

való törekvéseket.
A VKI keretein belül elkészültek a Vízgazdálkodási Tervek (továbbiakban
VGT), melyek konkrét intézkedéseket is tartalmaznak a víztestek jó
állapotának elérése érdekében. A VGT felülvizsgálata jelenleg is
folyamatban van, az azonban megállapítható, hogy a legnagyobb kockázatot az
elavult mezőgazdasági technológiák, a közműolló nyitottsága és a
talajszennyezés jelenti.
A mezőgazdaság korszerűsítésére vonatkozó törekvéseket (pl. ökológiai
gazdálkodás elterjesztése) mindenképpen támogatjuk, melyekkel nemcsak a
növénytermesztést lehetne javítani, hanem a felszíni és
felszínalatti vízkészleteink szennyezettségét is lehetne mérsékelni.
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége egyre nő, ezt a tendenciát
továbbra is tartani kell, ezért támogatást igényel. Az egyedi
szennyvíztisztítók nem üzemelnek olyan nagy biztonsággal, ezek főként a
felszínalatti vizeket veszélyeztetik.
A szélsőséges időjárások miatt egyre sürgetőbbé válik a vízvisszatartáson
alapuló vízgazdálkodás előtérbe helyezése. Magyarországon ugyan sok a
lefolyástalan és belvízzel veszélyeztetett terület (itt belvízcsatornákkal
biztosítható a megfelelő vízgazdálkodás), a dombvidéken azonban jellemzőek
az extrém vízjárású kisvízfolyások, melyeknél az aszályos időszakok egyre
hosszabbak, a nagyvízi vízhozamok pedig egyre nagyobbak és ezzel együtt
veszélyesebbek. A vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodással nemcsak a
mezőgazdasági vízigényeket lehetne az év nagyobb szakaszában kielégíteni,
hanem egyéb vízigényeket is, pl. ivóvíz, ipar és jóléti hasznosítás.
Ugyanakkor nagy szerepet játszik az árvízvédelemben is, tehát személyi és
vagyonvédelem szempontjából sem elhanyagolható.
Az árvízvédelemhez szorosan kapcsolódik a veszélyeztetett területek
felhasználása. A hullámtéri gazdálkodás és a természetközeli gazdálkodási
rendszerek visszaállítása fokozottan javítana az árvízi védekezés
hatékonyságán.
A dokumentáció leírja, hogy a beruházásokat vízgyűjtő alapon szeretnék
végrehajtani, hogy illeszkedjen a VGT-ben megfogalmazott célokhoz és
intézkedésekhez. A fentiekben megfogalmazottak alapján ezt mindenképpen
támogatjuk, hiszen a szakemberek munkáját is megkönnyíti az egységes alapú
programjavaslatok végrehajtása.
Az intézkedési tervek között szerepel még a termálkutak korszerűsítése is,
amely az automata távadóval felszerelt vízszint és vízhozammérő eszközök
kiépítését, üzembe állítását tartalmazza a termelő és/vagy visszasajtoló
kutakra. Ez a beruházás nagyban segítené a felszínalatti vízkészletekkel
való gazdálkodást.
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Tömör Judit
Egyéb észrevétel
A program tervezet nagyon részletesen mutatja be a jelenlegi helyzetet, adottságokat, tennivalókat. Nagyon jó, hogy felsorolják az erősségeket és a gyengeségeket is. Nagyon
pozitív, hogy komoly hangsúlyt kap az innováció, kutatás és az oktatás.
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Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
Egyéb észrevétel
Áttanulmányoztam a Vidékfejlesztési Program (VP) tervezetének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján társadalmi egyeztetés céljára közzétett 3.0 változatát. A VP-nek
számos kapcsolódási pontja van az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához, ami a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) feladat- és
hatáskörét meghatározó törvényi rendelkezések miatt az NHIT véleményezési kompetenciájába tartozik. Ennek alapján a tervezethez – elsősorban az IKT-t érintően – az alábbi
észrevételeket teszem:
• Az IKT, ha nem is az elsődleges, de nagyon fontos eszköze a vidékfejlesztésnek. Akár az agrárium, akár a vidékfejlesztés szinte minden területén már most is jelen van az IKT,
és alkalmazásának növelése a fejlődés egyik záloga, legyen szó pl. precíziós mezőgazdaságról, környezet- és természetvédelmi kérdésekről, a vidéki élet megújításáról vagy
éppen az erőforrásokkal, energiaforrásokkal való gazdálkodásról. A tervezet helyzetfelméréssel, a szükségletek megállapításával foglalkozó 4 fejezetében is számos olyan elem
található, amely az IKT szerepére, szükségére, ill. hiányának veszélyére utal (pl. a 15., 19., 23., 30., 32. oldalak). Sajnos a programban a lehetőségekhez és a jelentőségéhez
képest már igen kevés szó esik az IKT-ról, akkor is többnyire csak rövid utalásként, vagy még inkább csupán sejthető az IKT esetleges alkalmazhatósága (pl. a 37., 46., 57., 58.,
61. 66., 89., 134., 143., 157.-160. oldalak). Az IT-irányítás meg sem jelenik a szövegben. Az IKT nem cél, de nagyon hasznos és sokoldalú eszköz, támogatás a VP céljainak
elérésében, amelynek a jelenleginél lényegesen hangsúlyosabban kellene megjelennie a programban.
• A tervezetből nem tudható meg, sőt még csak nem is becsülhető az IKT-ra fordítandó, ill. az IKT-ra fordítható források nagysága.
• Az IKT szempontjából szükséges volna, hogy a VP sokkal részletesebben mutassa be illeszkedéseit a különböző koncepciókhoz, stratégiákhoz, keretekhez,
fejlesztéspolitikákhoz (pl. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Nemzeti Vidékstratégia, az EU 2020 stratégia, Közös Agrárpolitika) – konkrétan nevesítve az IKT
vonatkozású kapcsolódási pontokat is. A tervezet a 96. oldalán ki is mondja, hogy a VP-nek az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) prioritásaihoz való
hozzájáruláson keresztül hozzá kell járulnia az EU 11 tematikus célkitűzéséhez, köztük az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák
használatának és minőségének javításához (2. célkitűzés). Ennek módjáról azonban gyakorlatilag semmilyen konkrétumot nem lehet találni a tervezetben.
• Nem világos, hogy az IKT, ill. az IKT-fejlesztések szempontjából a tervezet egyes fejlesztési irányai milyen viszonyban vannak a többi operatív program fejlesztési irányaival,
különösen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal (GINOP). Egyedül az tudható meg a tervezet 5.2. pontjának 1. táblázatából – de az is konkrétumok nélkül –,
hogy 6. Prioritás (A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben) 6C Fókuszterületét (Az
információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekben) a GINOP-ból tervezik finanszírozni.
• A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiára (NIS) semmilyen hivatkozás nem történik a tervezetben, holott, a szakpolitikai stratégia és a fejlesztéspolitika célkitűzéseinek és

eszközrendszerének összhangja alapvető jelentőségű, tekintve, hogy az agrárium és vidékfejlesztés sem működhet az IKT nélkül, amint az már eddig is számos területen
beigazolódott.
A tervezet tartalmát – a fenti észrevételek figyelembevétele esetén – támogatom. Kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni az észrevételek beépítésének módjáról. Az esetlegesen
szükséges egyeztetésekhez Szekeres Zsolt szakértőt (zsolt.szekeres@nhit.hu, 20/981-4400) jelölöm ki.
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7) EIB-források a hazai energiahatékony lakásépítésekben, energetikai lakásfelújításokban, középület-felújításoknál, -építéseknél
Ismereteink szerint az Európai Beruházási Bank (továbbiakban: EIB) kész egy olyan alacsony kamatozású, hosszú távú, forintalapú hitelkonstrukció kidolgozásában
együttműködni, amely lehetőséget biztosítana a hazai energiahatékony lakásépítési és lakásfelújítási projektek finanszírozására. Az EIB-vel való együttműködés révén
költségvetési támogatás (kamattámogatás) nélküli, kedvező kamatozású lakáscélú forrás válna elérhetővé.
(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6121&tpa=0&tk=&lang=hu)
http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20120731_epitoipar_novekedes_hu.htm
Magyarország kihasználhatná az épületenergetikai céllal építésre és felújításra bevonható EIB (Európai Beruházási Bank) konstrukciókat, amelyekkel költségvetési támogatás
nélkül, alacsony kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáshitel bevezetésére lenne mód.
A magyar költségvetés azért fizet(ett) hozzávetőleg évi 100 milliárd HUF nagyságrendű kamattámogatást, hogy a 6%-os kamatszinthez közelítsenek a hazai forint lakáscélú
hitelek. Európai országokban, piaci alapon 4% körüliek a lakáshitelek. Az energia hatékonysági felújításokra, energiahatékony építésekre hozzávetőleg 3 %-os THM mellett
lehetne, EIB finanszírozási háttérrel, forint alapon, kereskedelmi banki kihelyezéssel, hazai költségvetési támogatás nélkül lakáshitelt bevezetni.
8) Javaslatainak alapját képező uniós célkitűzések, politikák röviden
Javaslatainkkal az alábbi uniós célok eléréséhez szeretnénk hozzájárulni. Ezek az uniós célok megfelelnek a magyar érdekeknek is:
- Európai Építőipari Stratégia
(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6121&tpa=0&tk=&lang=hu)
http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20120731_epitoipar_novekedes_hu.htm
1. cél: épületfelújítások az alacsony energiafelhasználású épületeket eredményező felújítások
2. cél: épületépítések az alacsony energiafelhasználású épületek építése
3. cél: ezekhez kedvezményes kölcsön biztosítása az Európai Befektetési Bank (European Investment Bank, EIB) által rendelkezésre bocsátott, kedvező kamatozású, összesen
akár 120 milliárd eurót kitevő kölcsön felvételének ösztönzése.
4. cél: foglalkoztatási célok:
az EU-s munkavállalók több mint 10%-a az építőiparban dolgozik
5. cél: gazdaságfejlesztés
az építőipar az európai gazdaság számára igen lényeges ágazat, amely a GDP csaknem 10%-áért felelős
6. cél: kkv szektor helyzetbe hozása
az építőipar az európai gazdaság számára igen lényeges ágazat, amely főként a mikro- és kisvállalkozásokban húszmillió munkahely megteremtéséért felelős.
- Európa 2020 stratégia
(http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_hu.htm)
1. cél: Foglalkoztatás Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.
3. cél: Éghajlatváltozás/energia
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek).
A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.
Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.
5. cél: Szegénység/társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt
jelent.

- Az Európai Bizottság szolgálatainak álláspontja Magyarország 2014-2020 évekre szóló Partnerségi Megállapodására és programjai vonatkozásában („Pozíciós Papír”)
General Proposal 2011/0276 (COD),
CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011)615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra,
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

5.1.2. pont, Stratégiai megközelítés: tematikus célkitűzések
erdf proposal 2011/0275 (COD)
Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről
5. cikk Beruházási prioritások
4. tematikus célkitűzés: Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő áttérés támogatása minden ágazatban
beruházási prioritás:
Az infrastrukturális létesítményekben és a lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
beruházási prioritás: Alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása városi területeken
6. tematikus célkitűzés: Környezetvédelem (a városi környezet fejlesztése)
8. tematikus célkitűzés: A foglalkoztatás és a munkaerő-mobilitás ösztönzése (földrajzi és szakmai mobilitás támogatása)
9. tematikus célkitűzés: Társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem (leromlott városrészek fizikai és gazdasági megújítása, lakhatási problémák megoldása)

9) Az uniós lehetőségek illeszkedése a hazai otthonteremtési programhoz
Négy javaslatot fogalmaztunk meg a lakásépítések, lakásfelújítások érdemi élénkítésére, amelyek nem igényelnek hazai költségvetési pénzeket.
1./ A 2014-2020-as uniós támogatási időszak jelenleg folyó tervezése során el kellene érni, hogy a következő 7 évben épületenergetikai, településfejlesztési, munkaerőmobilitási, középület-fejlesztési céllal az uniós forrásokból a lakásfelújításokra, lakásépítésekre, valamint egyéb magasépítési intézkedésekre is jusson.
2./ Szükséges lenne egy épületenergetikai program leegyeztetése az EIB-vel. Lehetőség van rá, hogy épületenergetikai céllal építésre és felújításra EIB- (Európai Beruházási
Bank) források kerüljenek bevonásra, amelyekkel hazai költségvetési támogatás nélkül, alacsony kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáshitel bevezetésére lenne mód.
3./ Szükséges lenne továbbá, hogy a Kormány a SZOCPOL-támogatást olyan szintre emelje, hogy az energiahatékony, legális lakásépítések áfa-tartalmát jutassa vissza az
építkező, új lakást vásárló gyermekes családoknak. A jelenlegi SZOCPOL mértéke még az áfa összegét sem adja vissza támogatásként, ilyen támogatás mellett nem működik a
rendszer.
4./ A lakásépítésekkel, lakásfelújításokkal foglalkozó központi hivatalra vagy kormánybiztosra lenne szükség. A KSH számaiból az látszik, hogy évszázados mélyponton van a
lakásépítések száma. Az elmúlt évtizedekben nem volt kiszámítható a kormányzatok lakásfejlesztési politikája.
Jelenleg is működő támogatás a lakáscélú előtakarékosság. A hatályban lévő kondíciókkal a kamattámogatási, SZOCPOL-rendszer érdemben nem működik. Az
Otthonteremtési Tanácsadó Testület keretében számos egyéb javaslat kidolgozásában működtünk közre. Kérés esetén ezeket a programokat is megküldjük.
E-mail címünk: tarsasag@lakasepitesert.hu

10) Javaslataink kiemelt programokra
Az épületek felújításának, építésének támogatására „Nemzeti Energiahatékonysági Program” és „Nemzeti Településfejlesztési Program” indítását javasoljuk. Ezek
összeegyeztethetőek az EU 2014-2020-as célkitűzéseivel.
- Nemzeti Energiahatékonysági Program indítása
Épületek felújítása
- Középületek
- Magánépületek
Építés
- Középület
- Magánépület
Érdemes lenne integrálni a hazai és az uniós forrásból finanszírozott támogatásokat.
Érdemes lenne finanszírozási konstrukciót kidolgozni az EIB-vel (Európai Befektetési Bank), amely forint alapon, kereskedelmi banki folyósítással, hosszú távon, kedvező
(hozzávetőleg 3-5%) THM mellett tenné elérhetővé a programba illeszthető lakáscélú kölcsönöket.
A költség-optimalizált intézkedések érdekében szükséges a helyettesítő új építést a korszerűsítés-felújítás fogalomkörébe vonni, hiszen esetenként nem a felújítás, hanem a
helyettesítő új építés a gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldás.
"A 4,2 milliós magyarországi épületállomány körülbelül 70 százaléka felújításra szorul, amelyből minden tizedik esetben már új építés lenne indokolt."
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/szakpolitikai-strategia-a-hazai-epuletallomany-energetikai-allapotanak-javitasara
- Nemzeti Településfejlesztési Program indítása
Épületek felújítása
- Középületek
- Magánépületek
Építés
- Középület
- Magánépület
Ezek a beavatkozások jelentős része komplex városfejlesztési programokon belül, ún. Integrált Területi Beruházás (Integrated Territorial Investment, ITI) részeként valósítható
meg.
Állami, önkormányzati tulajdonú bérlakások építése mindkét programból finanszírozott komplex alprogram lehetne.
11) Építés vagy felújítás?

A felújítások és az új építések egyaránt fontosak. A mai magyar lakásállomány jelentős része nem alkalmas rá, hogy több száz évig gazdaságosan fennmaradjon, a száz éves
átlagos lakásélettartam elérése is többszöri, átfogó felújítást igényel.
A magyar lakóépületek elavultak, állapotuk nem megfelelő, energetikai színvonaluk esetenként siralmas.
- Magyarországon magas a komfort nélküli lakások száma.
- A lakásállomány 19 %-a panelból épült, energetikai szempontból
nem hatékony.
- Az állomány 5 %-a alapozás nélküli vályog épület.
"A 4,2 milliós magyarországi épületállomány körülbelül 70 százaléka felújításra szorul, amelyből minden tizedik esetben már új építés lenne indokolt."
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/szakpolitikai-strategia-a-hazai-epuletallomany-energetikai-allapotanak-javitasara
Jelentős azon lakóépületek száma, amelyek védett építészeti értéket nem képviselnek, és amelyek esetében a helyettesítő új építés a tartós minőséget hozó és gazdaságos
megoldás. Az épületek felújítása nem minden esetben a legjobb megoldás, Magyarországnak több új építésű, energetikailag korszerű, fenntartható lakásra van szüksége.
Szerkezeti probléma esetén az épület életciklusára vetítve általában nem gazdaságos megoldás a felújítás. Ha az építést kizárjuk a támogatott intézkedések közül, a legrosszabb
minőségű épületek nem fognak megújulni (ezeket nem éri meg felújítani), vagy esetenként gazdaságtalan intézkedések születnek az újjáépítendő épületek felújításával.
12) Jövőkép a pályakezdőknek
A fiatalok jelentős számban vállalnak munkát külföldön. Amennyiben nincsen jövőképük itthon, külföldön maradnak, nem itthonra fizetnek adót, TB-járulékot, az ország nyugdíj
rendszere is egyre inkább fenntarthatatlan lesz. A lakhatás alapvető emberi szükséglet. Hogy milyen körülmények között lakunk, alapvetően meghatározza az egyén és rajta
keresztül az egész társadalom testi-lelki állapotát, életét.
Modern bérlakások elérésének lehetősége, valamint a lakástámogatások alapvetően befolyásolják a fiatalak jövőképét, ezzel kapcsolatos döntéseit.

13) Bérlakásépítések
7. sz. alatti háttéranyagként bemutatjuk az uniós támogatásokkal és EIB-hitellel megvalósítható hazai bérlakás-építés finanszírozási rendszerét. 6. sz. alatti háttéranyagként
bemutatjuk az ezzel kapcsolatban előkészített építészeti programmodult.
Amennyiben évi 5.000 bérlakás épülne 10 éven keresztül, a hazai bérlakások aránya (jelenleg kb. 8%), hozzávetőleg 1 %-kal nőne. Ez %-ban nem nagy mérték, de a
rendszerváltás utáni legjelentősebb bérlakásügyi intézkedés lenne.
14) Egyes kiemelt szakmai háttéranyagok:
1. sz.: EU-források bevonása az energiahatékony és fenntartható építés számára: építőipari élénkítés érdemi költségvetési források nélkül a 2014-2020 közötti ciklusban
/Szakmai szervezetek közös kezdeményezése/
http://www.lakasepitesert.hu/upload/EU_forrasok_energiahatekony_epites_2012_11_06.pdf

2. sz.: EURÓPÁNAK AKTÍV LAKÁSPOLITIKÁRA VAN SZÜKSÉGE!
(Társaság a Lakásépítésért Egyesület, 2012)
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Europanak_aktiv_lakaspolitikara_van_szuksege_2012_10_18_TLE.pdf
3. sz.: A hazai lakáshelyzet, lakáspolitikai javaslatok rövid bemutatása
http://www.lakasepitesert.hu/upload/2013%2009%2017%20KSH%20tabl%C3%B3k.pdf
http://www.igylakunk.hu/galeria/tenyek-adatok
4. sz.: A hazai lakóépületek képekben, KSH adatok alapján, részarányos bemutatással, szöveges kommenttel, energetikai értékekkel.
http://www.igylakunk.hu/galeria/magyar-lakohazak-kepekben
5. sz.: Lakásépítések 2013 I - III. negyedév értékelése
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Lakasepítesek_2013_TLE_ertekeles_3_kozlemeny.doc
6. sz.: Bérlakásépítés és építészet
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Berlakasepites%20es%20epiteszet%202010%2009%2013.pdf
7. sz.: Bérlakások építése – finanszírozási modellek bemutatása
http://www.lakasepitesert.hu/upload/2013%2002%2004%20berlakasepitesi_modellek_v.doc
(A kifejlesztett Excel háttérkalkulátort kérésre megküldjük.)
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A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. A Vidékfejlesztési Programból
támogatandó épületenergetikai projektek esetében ezért rendkívül fontos annak biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület
korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés
egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos
feladat, egyébként azonban a gazdaságossági szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett
születhessen megalapozott döntés (ld. pl. 2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges
beruházások és az épület teljes élettartamára vetített energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés vagy az új építés
jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő új építés és az új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell
rendelkezésre állnia.
Az említettek miatt a következő szövegrészek módosítását javasoljuk:
- a 72. oldal 2. mondatában az „épületenergetikai fejlesztés” kifejezés „épületenergetikai korszerűsítés”-re történő módosítása, egyúttal ennek pontosító kiegészítése szükséges,
a következők szerint: „A mezőgazdasági épületenergetikai korszerűsítés magába foglalja az épületgépészeti modernizáció mellett az épületek szigetelését, a nyílászárók

felújítását, cseréjét, a fűtés korszerűsítését és a megújuló energiaforrások használatát, termálkutak korszerűsítését, a kinyert termálenergia felhasználás hatékonyságának
növelését. Az épület felújításán kívül indokolt esetben ideértendő a helyettesítő új építés is.”;
- a 72. oldalon ugyanebben a bekezdésben a „felújítás” kifejezés „korszerűsítés”-re, az „energiakorszerűsítés” kifejezés pedig következetesen „energetikai korszerűsítés”-re
javítandó;
- a 90. oldal harmadik sorában az „épületfelújítás” kifejezés „épületenergetikai korszerűsítés”-re javítandó;
- a 92. oldal legfelső sorában, a 144. oldal negyedik bekezdésében, a 155. oldal második és harmadik bekezdésében, valamint a 160. oldal első bekezdésében az épületekre
vonatkozó „felújítás” kifejezés következetesen „korszerűsítés”-re javítandó;
- a 159. oldal második bekezdésében az „épület felújítás” kifejezés „épületkorszerűsítés”-re történő átírása szükséges, egyúttal ennek pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész
szerepeltetésével, a következők szerint: „épület korszerűsítése (indokolt esetben ideértve a helyettesítő új építést is)”.
2. Indikátorok
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is!) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Az információgyűjtés
egységessége érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél/prioritástengelyeknél
szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve
járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához és a megújuló energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
A listában bemutatott indikátorok közül a Vidékfejlesztési Programban a G” kivételével valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.
2) Magyarország területén működő KKV-k
A 10. és 22. oldalon szereplő (nem kellően pontos) „magyar kkv” kifejezés helyett javasoljuk, hogy a dokumentum további részeiben következetesen megtalálható „Magyarország
területén működő KKV” kifejezés szerepeljen.
3) Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája
Kérjük, hogy a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület kerüljön feltüntetésre (és bevonásra) az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája, az
„Országos vállalkozói érdekszövetségek, kamarák” kategóriába. A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) 1996 óta működő szakmai szervezet. Az
Egyesület az építőanyag szakmával és számos civil szervezettel közösen azon munkálkodik, hogy a magyar lakásépítés, lakásfelújítás, az otthonteremtés ügye kedvező irányba
haladjon.
A TLE tagjai a legnagyobb hazai építőanyag gyártó cégek és szakmai szervezetek.
http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tagok
A http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tanulmanyok honlapon nyomon követhetőek a TLE által 1999 óta készített lakáspolitikai, építőipari szakmai anyagok, javaslatok,
programok.
4) Hazai lakásépítési háttér röviden
2013 első három negyedévében a lakásépítési számok további 37 százalékkal zuhantak az egy évvel korábbihoz képest.
Ilyen arányú visszaesés mellett 2013-ban hozzávetőleg 6.700 lakás fog épülni Magyarországon. Az évi 6.700 lakásépítés azt jelenti, hogy a hazai lakásállomány (4,39 millió)
megújulási üteme több mint 600 év! A 100 éves megújulási ütemhez évi 43.000 lakást kellene építeni.
A lakásépítésekre nem a lakásszám bővítése, hanem a lakásállomány megújítása miatt van szükség. A felújítások és a helyettesítő új építések egyaránt fontosak. A mai magyar
lakásállomány nem alkalmas arra, hogy több száz évig gazdaságosan üzemeltethető legyen.
A KSH által kimutatott „nem lakás célra” használt lakások nem jelentenek megoldást. Ezek részben irodák, részben üdülőtelepüléseken idényszerűen lakot nyaralók. Ebben a
kategóriában szerepelnek a feketén kiadott és „nem lakottnak” jelentett lakások is. A nem lakott lakások közül 162 ezer db 1946 előtt épült, 90 ezer db pedig komfort nélküli, vagy
ennél is rosszabb állapotú, jórészt gazdaságosan fel sem újítható. Ez az állomány nem oldja meg a hazai lakásállomány problémáját.
A lakásállományon belül 583.489 db olyan lakás van, amelynek a falazata vályog, vagy sár, ezek minőségéről nincsen közelebbi adat.
Külföldi példát nézve, lakosságarányosan Ausztriában hozzávetőleg hatszor annyi lakás épül, mint Magyarországon.
Az utolsó 90 év lakásépítései Magyarországon: http://www.igylakunk.hu/galeria/tenyek-adatok , 4. tabló. 2013-ban az utolsó 90 év legalacsonyabb magyar lakásépítési adata
várható.
5) Építőipari intézkedések az operatív programokban

Munkálkodásuk egyik központi gondolata az a tétel, miszerint évente hozzávetőleg 40.000 db energetikailag korszerű, jó minőségű lakást, családi házat szükséges felépíteni a
hazai lakásállomány elöregedésének megállításához.
Évi 10.000 lakás építése esetén ezt az adatot a lakásállomány 4,3 milliós számával összevetve azt látjuk, hogy ilyen lakásépítési számok mellett a hazai lakásállomány
hozzávetőlegesen 400 évente újulna meg, vagyis egy most átadott új lakásnak több mint 400 évig kellene állnia! A 2013. évi számok ennél is alacsonyabbak lesznek, idén
mintegy 6.700 új lakás átadása várható. A 2013-as lakásépítési adatok alapján több mint 600 év a hazai lakóépületek megújulási ciklusa.
A hazai lakásfelújításokra, energetikai korszerűsítésekre is hosszú távú program, éves felújítási célszám kitűzése indokolt. Mind az építések, mind a felújításoknál fontos, hogy ne
a rövid felfutások és visszaesések legyenek a jellemzőek, hanem az évek között kiegyenlített számú aktivitás történjen.
Az operatív programok a középület és magánépületek megújítására (felújítás, építés) érdemi forrásokat tudnak biztosítani. Az EIB-források lehetővé tennék alacsony kamatozású,
forint alapú lakáshitel bevezetését. A jelen gazdasági helyzetben az operatív programok és az uniós (pl.: EIB) finanszírozási lehetőségek biztosíthatnák a magasépítő iparnak a
kilábalási lehetőséget. 10.000 lakás felépítése hozzávetőleg 40.000 embernek ad munkát. Jelenleg évi 30.000 lakásépítés hiányzik Magyarországon. A felújításoknak is jelentős
munkaerő-igénye, gazdaságélénkítő hatása lenne.
Úgy gondoljuk, hogy a piacélénkítő hatású intézkedések, ezek kiszámíthatósága nagyon fontosak a hazai építésgazdasági szereplők számára. E nélkül a hazai építőanyaggyártás leépül, egy későbbi élénkülés esetén Magyarország a környező országokban működő gyártókapacitások termékeivel lesz ellátva.
6) Költségvetési bevételek a bruttó építési költségek %-ában
A költségvetési bevételek bevételek aránya a bruttó építési költségre vetítve:
I. ÁFA 27%-ból számolva: 21,25
II. SZJA, TB: 15
III. Többletfoglalkoztatáson keresztüli szoc. ellátáson megtakarítás (átl. 4 fő/lakás, 40.000 Ft/fő/hónap): 7
IV. HIPA (az összes vállalkozó összesen): 3
V. TAO:2
Összesen: 48,25
Kérés esetén a háttérkalkulációt megküldjük.
E-mail címünk: tarsasag@lakasepitesert.hu
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Népművészeti Egyesületek Szövetsége
Egyéb észrevétel
Magyar Nemzeti Vidék Hálózat
Dr. Medgyasszay László elnök
Tisztelt Elnök Úr!

Szervezetünk áttanulmányozta a 2014-2020 időszakra szóló Vidékfejlesztési Programot. Örömmel tapasztaltuk, hogy a jelenlegi változatban a népművészet, népi kézművesség,
hagyományápolás már szerepel. Köszönjük, hogy, bizonyára másokkal együtt tett nyári javaslatainkat figyelembe vették.
Az alábbiban foglaljuk össze javaslatainkat:
4.1.2. ERŐSSÉGEK
(E21) Jelentős kapacitással rendelkező képzési és tudásátadást szolgáló kulturális és közösségi (különösen az IKSZT-k, népművészeti egyesületek, nyitott műhelyek,
alkotóházak), vidéki intézményi háttér
Alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások rövid összefoglalója:
Kiegészítés
- Népi kézműves civil szervezetek, nyitott műhelyek, alkotóházak tevékenysége meghatározó, évente 2000-2500 eseményt - fesztiválok, konferenciák, képzések, táborok,
kiállítások, stb. valósítanak meg.
4.1.3. GYENGESÉGEK:
Kiegészítés
- A vállalkozók adó- és járulékainak magas terhe.
- A túlzott bürokrácia magas költsége és a termelésre, termék előállításra gyakorolt negatív hatása.
- Az adójogszabályok bonyolultak, még a megyei adóhatóságok számára is különbözőképpen értelmezhető megfogalmazása, amely hátrányosan érinti a kisvállalkozásokat.
Szükséglet (37)
(SZ37) Többfunkciós, vidéki tudásátadást biztosító integrált módszertani és szolgáltató terek létrehozása és működtetése
c. Rövid indoklás, leírás:
Kiegészítés:
- Kapcsolatrendszerének, együttműködésének bővítése, többek között a népi kézműves mesterségekkel foglalkozó intézményekkel, civil szervezetekkel

d. Fejlesztési célok és feladatok:
Kiegészítések
- A lakosság széles rétege számára a térségre jellemző népi kézműves (és népi iparművészeti) hagyományok megismertetését, a hagyományos mesterségek elsajátítását
célzó gyakorlatorientált képzési programok, táborok, kurzusok és egyéb rendezvények formájában
- Megyei és településszintű együttműködések létrehozása a népi kézművességgel foglalkozó intézmények, szervezetek, és az IKSZT-k között
- A klaszterek létrehozásának ösztönzése. A turisztikával foglalkozó szervezetek – agro,
falusi-, egészségturizmus, stb. – együttműködése a népi kézműveseket tömörítő egyesületekkel, közösségekkel, népművészeti alkotóházakkal a szolgáltatási tevékenység
szélesítése, bővítése.
6. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben.
6.1. A prioritás az alábbi hazai problémák megoldására irányul:

Kiegészítés
- A települési identitástudat gyengesége, a helyi értékek ismerethiánya
Javítás
- IKSZT kapacitás és használat alacsony szintű. Az IKSZT működtetéséhez, használatához szükséges megfelelő humánerőforrás hiánya
6.4 A prioritás tervezett intézkedési tartalmának összegző leírása:
- a vidéki területek sokszínű kulturális (szellemi)-, tárgyi, épített, valamint táji (természeti) örökségének értékőrző megújítása, hasznosítása
- a vidéki kulturális, közösségi és tudástranszferre szolgáló terek, szolgáltatások fejlesztése, IKSZT használat növelése, együttműködések kialakítása a megyei hatókorú civil
szervetekkel. Pl. a népi kézművességet tömörítő egyesületekkel, agro-, falusi-, egészségturizmus szervezeteivel.
Meggyőződésünk, hogy a falvakban élők közösségteremtésénél, a helyi értékek megtartásánál, helyi identitástudat erősítésénél, a turisztikai kínálat bővítésénél fontos szerepet
tölt be a népi kézművesség. A helyben előállított termékek választékának bővítésénél is fontos a helyi alkotók által előállított, többségében minősített (zsűrizett) tárgyak kínálata,
egyes helyi termékek kiegészítése népi kézműves termékkel (méz, lekvárok, pálinkák, sajtok stb.) cserépedényben, szálasanyagból készült csomagoló anyagok egyes
élelmiszer termékekhez stb.)
A népi kézműves szakmák hozzájárulnak az önfoglalkoztatás bővítéséhez, a hátrányos helyzetű településeken élők életminőségének javításához, egy-egy család életének
jobbulásához.
A 2013-ban Vidékfejlesztési Minisztérium felkérésére elkészült Népi kézműves stratégia feltárta, hogy a jelenleg aktívan dolgozó 4000 népi kézműves és a népi kézművességre
specializált szervezetek – egyesületek, alkotóházak, nyitott műhelyek, műhelygalériák döntő többsége a városokban van.
Kívánatos lenne, hogy a városokban működő szervezetek, intézmények és a kistelepülési közösségek, szervezetek pályázati szintű együttműködésének támogatása, hogy
hozzájáruljanak a nyomaiban még élő népi kézműves tudás falvakban történő visszatanításában.

Budapest, 2013. december 9.
Tisztelettel:

Pál Miklósné
Népművészeti Egyesületek Szövetsége
elnök
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Egyéb észrevétel
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet általános érvényű, horizontális szakmai javaslatai:
• A vidékfejlesztési program által lefedett földrajzi területet a Magyarország teljes területe mellett a környező országok régióira is kérjük és javasoljuk kiterjeszteni.
• Minden prioritás esetén kérjük fókuszterületenként és támogatási jogcímenként felülvizsgálni, hogy mely területeken nyílik lehetőség célzott makroregionális, határokon átívelő
fejlesztések és kiemelt programok megvalósítására.
Fontosnak és elsődlegesnek tartjuk a következő Kárpát-medencei kiterjedésű kiemelt agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósítását:
o Ipari kendertermesztési rendszer létrehozás és fejlesztése a Kárpát-medencében,
o Kárpát-medencei ökotermék védjegy és ökológiai gazdálkodási tudáshálózat létrehozás, működtetése,
o A székelygyümölcs közösségi vállalkozási modell Kárpát-medencei adaptációja, kiterjesztése,
o Vadgazdálkodási hálózati együttműködés a Kárpát-medencében,
o Őshonos magyar állat- és növényfajok tenyésztésének illetve termesztésének, feldolgozásának és fogyasztásának kiterjesztése a Kárpát-medencében.
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Szijártó Attila
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A vidéknek, a vidéki térségnek többféle megfogalmazása létezik, melyeket nem részletezek, a Vidéki Térségek Európai Kartája szerint az a terület, amely a kisvárosokat és a
falvakat is magába foglalja, gazdaságilag, szociálisan egységes egészet alkot, és a városi térségekkel összehasonlítva számottevően alacsonyabb a lakosság, a gazdasági
tevékenységek, a szociális és kulturális struktúrák koncentrációja, valamint a terület nagyobb részét mezőgazdasági, erdőgazdasági, természetvédelmi és kikapcsolódási
célokra használják fel.
Az Eurostat, az OECD, a korábbi ÚMVP és a tervezett VP által alkalmazott vidéki térség lehatárolás rossz, mivel az kizárólag a térség lélekszámát és népsűrűségét veszi alapul.
Azt, hogy egy térség vidéki vagy nem, nem egyedül a lélekszáma, vagy a népsűrűsége dönti el. Vannak kis lélekszámú városok, vannak nagy népsűrűségű falvak. Vannak fejletlen
hátrányos helyzetű városok és fejlett falvak stb.
A budapesti agglomeráció ki van zárva, de a többi agglomerációs település nincs. Gondoljunk itt a megyeszékhelyeket körülvevő alvó településekre. Ezek is fejlesztendőek, de
máshogy, nem feltétlen a vidékfejlesztés eszközével.
Aztán ott van a Balaton, vagy más turisztikai desztinációk, a Balaton parti településeket tekinthetjük akár egy balatoni agglomerációnak is, szintén fejlesztendő, de külön eszközzel.
Somogyi példánál maradva Marcali, Nagyatád és Barcs, hasonló 11 ezer fő lélekszámú települések. Marcalihoz tartozik Bize és Boronka, Barcshoz Drávaszentes és
Somogytarnóca, Nagyatádról viszont levált Ötvöskónyi, így a lehatárolás alapján a 3 hasonló település közül Marcali és Barcs jogosult települések, Nagyatád pedig nem. Így van
ez jelenleg is méltatlanul.
Nagyatád valamivel fejlettebb, mint Barcs, de ettől még vidéki, Marcalinál viszont biztosan nem fejlettebb. Ahogy láthattuk a népsűrűséget nem a települések jellege határozza
meg, hanem az egyes település részek hovatartozása. A közigazgatási lehatárolásoktól a térség településszerkezete, térszerkezete nem változik. A települések elhelyezkedését
is figyelembe kéne venni.
A VP 3.0 tervezet 8. oldalán található ábrán a Nagyatádi kistérség/járás is vidéki térségként van feltüntetve.
Ahhoz, hogy szerves egészként kezelhessünk egy térséget, na alkalmazzunk olyan lehatárolást, ami az egyik hasonló kisvárost beveszi a programba, a másikat viszont kizárja,
mert ennek az azt körülvevő térség is látja a kárát.

Fentiek miatt javaslom a VP 3.0 tervezetben is szereplő lehetőséget alkalmazni, nevezetesen a szakmai bizottság felállítását, ami eldönti, hogy mely település legyen jogosult,
vagy nem. Nem kell, nem lehet egy sablont ráerőltetni az országra, ez nem fog menni a VP 3.0 tervezetben is leírt aprófalvas és tanyás térségek különbözőségei miatt.
A VP 1.0-ban található 15.000 fő alatti jogosultsági javaslat még mindig jobb volt, mint a jelenlegi ÚMVP-s, amit a VP 3.0 is tervez átvenni.
További kérdés, hogy a város-vidék kapcsolatok fejlesztése, hogyan válik lehetségessé EMVA jogosult, és nem EMVA jogosult városok esetében. Ez az anyagból nem derül ki
egyértelműen. A javaslatom az, hogy az EMVA jogosult városoknak is hozzá kell férni a TOP-ból rendelkezésre álló város-vidék kapcsolatot erősítő forrásokhoz az EMVA források
mellett.
A korábban alkalmazott éles település alapú lehatárolások végzetes következményekkel járnának a vidék számára, ezért más OP-kból településlista alapján a vidék ne legyen
kizárva, ezt nagyon helyesen megfogalmazzák a 9. oldalon, remélem sikerül elérni.
Köszönöm
Barcs, 2013.12.10.
Szijártó Attila
Rinya-Dráva Szövetség
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Magyar Téglás Szövetség
Egyéb észrevétel
1. Korszerűsítés: felújítás és helyettesítő új építés
A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. A Vidékfejlesztési Programból
támogatandó épületenergetikai projektek esetében ezért rendkívül fontos annak biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület
korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés
egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos
feladat, egyébként azonban a gazdaságossági szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett
születhessen megalapozott döntés (ld. pl. 2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges
beruházások és az épület teljes élettartamára vetített energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés jelent
gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
Az említettek miatt a következő szövegrészek módosítását javasoljuk:
- a 72. oldal 2. mondatában az „épületenergetikai fejlesztés” kifejezés „épületenergetikai korszerűsítés”-re történő módosítása, egyúttal ennek pontosító kiegészítése szükséges,
a következők szerint: „A mezőgazdasági épületenergetikai 2. Indikátorok
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is!) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Az információgyűjtés
egységessége érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél/prioritástengelyeknél
szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve
járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához és a megújuló energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
A listában bemutatott indikátorok közül a Vidékfejlesztési Programban a G” kivételével valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.
korszerűsítés magába foglalja az épületgépészeti modernizáció mellett az épületek szigetelését, a nyílászárók felújítását, cseréjét, a fűtés korszerűsítését és a megújuló
energiaforrások használatát, termálkutak korszerűsítését, a kinyert termálenergia felhasználás hatékonyságának növelését. Az épület felújításán kívül indokolt esetben
ideértendő a helyettesítő új építés is.”;
- a 72. oldalon ugyanebben a bekezdésben a „felújítás” kifejezés „korszerűsítés”-re, az „energiakorszerűsítés” kifejezés pedig következetesen „energetikai korszerűsítés”-re
javítandó;
- a 90. oldal harmadik sorában az „épületfelújítás” kifejezés „épületenergetikai korszerűsítés”-re javítandó;
- a 92. oldal legfelső sorában, a 144. oldal negyedik bekezdésében, a 155. oldal második és harmadik bekezdésében, valamint a 160. oldal első bekezdésében az épületekre
vonatkozó „felújítás” kifejezés következetesen „korszerűsítés”-re javítandó;
- a 159. oldal második bekezdésében az „épület felújítás” kifejezés „épületkorszerűsítés”-re történő átírása szükséges, egyúttal ennek pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész
szerepeltetésével, a következők szerint: „épület korszerűsítése (indokolt esetben ideértve a helyettesítő új építést is)”.
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Kerékpáros Kerekasztal
Egyéb észrevétel
Bevezetés
A European Cyclists' Federation (ECF), a Kerékpáros Magyarország Szövetség (KMSZ), a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ), a Magyar
Kerékpárosklub (MK), a Magyar Kerékpársportok Szövetsége (MKSZ), a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) és a Magyar Természetjárók Szövetsége
(MTSZ) 2013. februárjában a magyar kerékpáros infrastruktúra, közlekedés és turizmus fejlesztése, a közlekedésbiztonság javítása, a hazai kerékpáripar fejlesztése, valamint a
kerékpársport eredményességének növelése érdekében létrehozta a Kerékpáros Kerekasztalt (KEKE), mint a fenti tevékenységekben érintett vezető civil szereplők tanácskozó
testületét. A KEKE 2013 nyarán elkészítette a Nemzeti Kerékpáros Koncepciót, amely dokumentum az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozóan a kormányzat számára
ajánlásokat fogalmaz meg a fent megjelölt témákban annak érdekében, hogy ebben az időszakban a kerékpározásra a lehető legtöbb forrás jusson, és ezek hatékonyan
legyenek felhasználva.
Az alábbi összefoglaló a Koncepció célkitűzései alapján tesz javaslatot az egyes Operatív Programok kerékpározást elősegítő módosítására.
Valamennyi Operatív Program
A Nemzeti Kerékpáros Koncepció célkitűzése:
A kerékpározás szempontjai kötelezően legyenek figyelembe véve minden releváns közlekedés-, település-, térség-, vidék-, gazdaság- és humánerőforrás fejlesztési projekt
esetében.
Javaslatok az OP-k kiegészítésére:
• A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Törvény alapján „a közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton
közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek“. Az Operatív Programok jelenlegi tervezetei a fentiek alapján ennek a feltételnek nem felelnek meg. A tervezetek számos
ponton negatívan diszkrimináljak a kerékpárral közlekedőket. A fentiek alapján kérjük, hogy a kerékpározás szempontjai kötelezően legyenek figyelembe véve minden releváns
közlekedés-, település-, térség-, vidék-, gazdaság- és humánerőforrás fejlesztési projekt esetében.
Vidékfejlesztési Program
A Nemzeti Kerékpáros Program célkitűzése (a TOP-al kozosen):
• Térségi kerékpáros turisztikai útvonalhálózatok létrehozása 20 000 km hosszúságban komplex kerékpáros turisztikai projektek részeként: az országos rendszerbe illeszkedő
kitáblázással, kerékpárosbarát szolgáltatói hálózattal, információval, promócióval és eladható turisztikai termékekkel.
Javaslatok az OP módosítására:
A kerékpáros turizmusra vonatkozó javaslatokat legalább az utalás, példálózó felsorolás szintjén integrálni kellene. A vidékfejlesztési támogatások odaítélésénél a kerékpáros
turisztikai célt is szolgáló létesítmények építését kiemelten támogatni szükséges, ezt az OP-ban meg kell jelenteni. Külön figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági utak
kerékpáros közlekedésbe bevonására és a kerékpáros közlekedés, mint a vidékfejlesztés egyik eszköze figyelembe vételére.
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Dr. Nacsa János
Egyéb észrevétel
A DIPO KHE véleménye a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2014-2020 tervezetről
(A Társadalmi vitára kikerült Tervezetet a DIPO KHE tagjai körében vitára bocsátotta és megbízta az elnököt, hogy készítse el és küldje el a DIPO KHE véleményét a vita
végeztével.)
Előre bocsátva, hogy messzemenően egyetértünk, ha valóban bekövetkezik, hogy: „A Program biztosítja az EU 2020 és tematikus célokhoz való hozzájárulást az alábbiak szerint:
• Kiemelt figyelmet fordít a kutatás-fejlesztés-innovációt, a tudásátadást, képzést, készségek javítását, erősítését célzó fejlesztéseknek az agrár- és élelmiszergazdaságban és a
vidéki gazdaságban,
• alapvető célja a fenntartható és versenyképes agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése, az agrár- és élelmiszerszektor hozzájárulása a gazdasági fejlődéshez, a
foglalkoztatáshoz, a természeti erőforrások megőrzéséhez,
• átfogó célja a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben gazdasági, szociális, közösségi intézkedésekkel.”
A megfogalmazásban megbúvó ellentmondásokra érdemes figyelmet fordítani. Látszólag úgy tűnhet, hogy minden rendben van a megfogalmazásokkal. A tisztábban látás
érdekében kérdezzünk vissza az egyes pontok tartalma és ellentmondása így jobban kiderülhet.
1.Miért szűkül le az innováció erősítése „az agrár- és élelmiszergazdaságban és a vidéki gazdaságban”-ra és miért nem érvényesül a vidéki térség egészére? Zavarossá teszi a
képet a „vidéki gazdaságban” kifejezés is. Ha történetesen egy multi robottechnikával felszerelt üzemet létesít egy vidéki térségben, a munkaerőt külföldről szállítja buszokkal, ez
miért kiemelkedő egy nemzeti vidékfejlesztési program aspekttusában.
A mi felfogásunkban a vidékgazdaság, a vidéki térségekben az ágazatok komplex rendszerét fenntartható módon fejlesztő gazdaság, amely a technológiákra, a regionális
tervezésre, a biológiai sokféleség védelmére, a mezőgazdaságra (halászatra és erdészetre valamint a kertészetre), társadalmi infrastruktúrára, turizmusra, oktatási és
nemzetközi kapcsolatokra vonatkozik, amely figyelembe veszi a vidéki térségek, közösségeik sajátos feltételeit, tiszteletben tartván a szubszidiaritás és a szolidaritás alapelveit. A
vidékgazdaság produktuma, ellentétben a vidéki gazdasággal a helyi termék. Ugyanis vidéki gazdaság a Vidéki térségben működő ipari termelés. Attól, hogy vidékre telepítenek
egy robottechnikával működő nyomdaipari gépsort, még nem lesz vidékgazdaság. A vidéki gazdaság nem helyi terméket állít elő! A vidékgazdaságban viszont érthetően jelentős
kérdés az innováció erősítése!
Ha ez a megfogalmazás csak félreértés és valójában a helyi terméket előállító, a térség eltartó- és megtartóképességét fokozó vidékgazdaságról szeretnénk beszélni, akkor más
a helyzet, de akkor viszont a megfogalmazás sem maradhat így!
2.Természetesen látnunk kell, hogy most mit is tárgyalunk. Ha a nemzeti agrárgazdaság fejlesztése a cél, akkor másképp illik fogalmazni, mint amikor a nemzeti vidékfejlesztést
tárgyaljuk! Ha a „Nemzeti agrárprogramról” beszélnénk, akkor joggal írhatnánk, hogy alapvető cél a fenntartható és versenyképes agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése!
Most a Nemzeti Vidékfejlesztési Programot tárgyaljuk. Lehetséges, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Programban a cél: A vidék fenntartható fejlesztése!? Szerintünk
mindenképpen!
Sajnos még mindig sokan elhiszik azt, hogy az agrárgazdaság, ha fejlesztik, majd eltartja a vidéket?! Ki kellett ábrándulnia ebből az 1970-es évekre jellemző propagandából,
mióta látjuk, hogy az 1990-es évek elején történt mezőgazdaság átalakítása milyen tragikus helyzetbe sodorta a vidéket! 1992 óta a mezőgazdaság sem tudta önmagát utolérni,
nem hogy fejleszteni tudná a vidék térségit is!
Idézzük csak: „A fenntartható fejlődés alapelve arra irányul, hogy megfordítsa az elvándorlást, szembeszálljon a szegénységgel, serkentve a foglalkoztatást és az
esélyegyenlőséget és, hogy kellő választ adjon a jobb minőség, az egészségügy, a biztonság, a személyiségfejlesztés és a pihenés iránti növekvő igényekre, és, hogy
hozzájáruljon a vidéki jólét növeléséhez. Azt az igényt, hogy a vidéki környezet minőségét megőrizzük és fejlesszük, be kell építeni minden olyan közösségi politikába, amely
kapcsolatban van a vidékfejlesztéssel. Jobb egyensúlyt kell kialakítani a vidéki és városi térségek között, a közkiadások, az infrastrukturális beruházások, az oktatási,
egészségügyi és hírközlési szolgáltatások vonatkozásában. A rendelkezésre álló erőforrások növekvő hányadát kell a vidékfejlesztésre és a környezeti célok elérésére fordítani.”
Cork-i Nyilatkozat 1996.
Ugye kézzel foghatóan eltérő a vidékfejlesztés és az agrárfejlesztés. Tényleg hihető, hogy az agrárfejlesztés majd megoldja a vidék elmúlt évszázadban okozott lemaradásának
felszámolását minden téren? Nem hihető, mert ez nem is a szerepe egy agrárágazatnak! Gondoljunk bele, attól, hogy a Dunakanyar a vidéki térség része, a Dunakanyar
települései a LEADER akciócsoportnak tagjai, de ettől az agrárgazdaság nem oldja meg a Dunakanyar fejlesztés kérdéseit! Márpedig a hivatkozott pont azt sugallja, hogy az
agrárgazdaság fejlesztése majd megoldja a vidék fejlesztésének minden ügyét.
3.Az „ átfogó célja a vidéki térségek és közösségek erősítése” pont olyan hivatkozás, ami szintén tisztázást igényel. Kétséges, hogy a vidéki térségekben „gazdasági, szociális,
közösségi intézkedésekkel” a vidéki térségek és közösségek erősítése bekövetkezik. Talán másról van szó, mint csupán a mondat értelmezéséből ez kitűnhet.

Az tény, hogy a vidéki térségekben egyszerre kell forrást szerezni a gazdaság fejlesztéséhez, a térség „felújításához” és a közösség életének újraindításához, hogy életképes
közösségek vegyék kezükbe saját és településük sorsának alakítását. Azon vidékfejlesztést, ahol az ott élő közösség nem csupán elszenvedi vagy elviseli a külső erőforrást,
hanem úgy integrálja, hogy az a saját önidentitását, vagy belső elemeinek gyengülését nem okozza, ezt a szakirodalom: a belső erőkre támaszkodó, “endogén-fejlődésnek”
nevezi. Az endogén-fejlődés egyben a közösség olyan képessége, hogy a különböző hatásokra ne pusztán követő passzív viselkedéssel reagáljon, hanem önkezdeményező,
önálló, önfejlesztő, aktív módon. Ahol ez a fejlődés létrejön, ott, az adott régióban, a kisebb térségben, a településen: a közösség életképes.
Az életképes közösségek viszont nem hozhatók létre csupán azáltal, hogy a nem életképes közösséget „erősítjük”! A LEADER akciócsoportok bizonyíthatják, hogy 6 év elteltével,
bár forrásokat biztosítottak a gazdaság fejlesztéséhez, fejlesztették a településeket, fejlesztési forrást juttattak a közösségeknek, ezzel együtt még messze vannak az életképes
közösségek kialakulásától. Attól pedig, hogy megforduljon az elvándorlás, csökkenjen a szegénység, hogy a közösségek saját kezükbe vegyék sorsuk irányítását, még sokkal
messzebb vagyunk!
Az EU-ban elfogadott szubszidiaritás fogalma sajnos az elmúlt évtizedekben (évszázadokban) nem volt nálunk társadalmi gyakorlat. A szubszidiaritás nem csupán a magasabb
szintű hatóságoknak a személy vagy a közösség ügyeibe történő beavatkozásra vonatkozó korlátozást jelenti, hanem azt is jelenti, hogy a hatóságoknak kötelessége cselekedni
azért, hogy a személy vagy a közösség megkapja azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy önmagát megvalósíthassa. Így tehát a szubszidiaritás alapelve tovább
megy annál, mint hogy egyszerűen a társadalmat alkotó egyének méltóságát és felelősségét védené. Irányultsága az, hogy a személyek kibontakozását minden társadalom
céljává teszi. A társadalom működésében a szubszidiaritás ma is csak egy hivatkozás. Érdemi cselekvés ebben az irányban sajnos még nem történt. Viszont ennek feltételei
nem teremthetőek meg a közösség szintjén!

4. „A vidék gazdasági fejlettsége jelentősen elmarad az uniós átlagtól, annak felét sem éri el (47%), míg az ország egészének gazdasági fejlettsége eléri az uniós átlag
kétharmadát.”
Hogyan változzon ez az adat a ciklus végére? Haladja meg az 50 %-ot, vagy folytatódjék a csökkenés? Természetesen könnyen belátható, ha a „versenyképes agrárgazdaság”
deklaráltan az alapvető cél, akkor a vidék lemaradása tovább folytatódik! Hiszen az agrárgazdaság még hosszú ideig nem tud a vidék fejlődésének előmozdítója lenni.
5.A vidéki térség lakosság el- és megtartóképessége az utóbbi időben egyre jobban csökken. Mit várunk a ciklus végére a program eredményeként forduljon meg a tendencia,
vagy gyorsuljon fel a folyamat? A program ugyanis nem várja az eddigi gyakorlat megfordítását, a korábbi gyakorlat folytatásának eredményei viszont nem okozhatnak fordulatot.
6.A korábbi évtizedekben (évszázadokban) elkövetett mulasztás, vagy hibás beavatkozás évtizedekkel később kész tények elé állítja az érintett vidéken élőket, de a társadalmat is.
A Duna-Tisza Közi Homokhátság egy ilyen példa. Az 1950-es években lecsapolták, a Dunába vezették a felszíni vizeket. A felesleges csapadék ma is a Dunába folyik, a
Homokhátság pedig sivatagosodik! Belátható, hogy a helyben élők nem tudják megváltoztatni a talajvíz csökkenésének folyamatát, nem tudják pótolni a hiányzó vizet. Hiszen az
éves csapadék csökkenése és az éves párolgás megnövekedése ma már mindenképp a talajvíz szintjét csökkenti. A program milyen lehetőséget ad a Homokhátság problémái
megoldására? Természetesen más térségekben is található esetleg kisebb léptékű, de korábbra visszanyúló problémakör. Ezekben a térségekben, illetve ezen térségek
érdekében milyen megoldások férnek bele a Nemzeti Vidékfejlesztési Programba? Sajnos ezek nem olvashatók ki a tervezetből.
2013. 11. 13.

Dr. Nacsa János
DIPO KHE elnök
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Joint Venture Szövetség
Egyéb észrevétel
• A vidéki térségek lehatárolása világos és logikus, egyetértünk azzal, hogy a korábbi periódushoz képest radikális változtatás nem javasolt a források felhasználhatósága miatt. A
korábbi periódusban is problémás terület, a város-vidék együttműködések biztosítása a különböző OP-k átjárhatóságával és a szinergiák biztosításával megjelenik az OP-ban,
de még nem került kidolgozásra. Ennek tartalma fontos a komplex és célzott területfejlesztési programok/projektek szempontjából (melyek a KSK-nak köszönhetően könnyebben
megvalósíthatóvá válnak), ennek javasoljuk a részletesebb kidolgozását (8-10. oldal).
• A CLLD és a LEADER mint fejlesztési eszköz közötti kapcsolat pontos lehatárolása hiányos. Mivel mindkét eszköz segítségével helyi fejlesztési programok, projektek valósulnak
majd meg, és a LEADER HACS-ok már a korábbi periódusban is készítettek HVS-kat, hiányoljuk az elkészítendő, illetve a meglévő stratégiák közötti kapcsolat bemutatását, az
azok közötti szinergiák bemutatását. Ezért javasoljuk a helyi (vidék)fejlesztési terveket szintetizálni, azokat egységesen, strukturáltan kezelni; közöttük (amennyiben nem
célszerűbb egy térségre egy fejlesztési terv elkészítése) a megfelelő szinergiát és konzisztenciát biztosítani, illetve világosan lehatárolni, hogy mely projektek/projektelemek mely
alap forrásaiból finanszírozhatók, és milyen megvalósítási helyszínen (vidéki térség vagy a definíció alapján abba nem sorolható település) (8-10. oldal).
• Jelen fázisban nem ismertek az ex-ante értékelésben megfogalmazott javaslatok, ajánlások a programra vonatkozóan, ami nem teszi lehetővé annak vizsgálatát, hogy a korábbi
periódus tapasztalatai milyen mélységben és módon kerültek figyelembevételre a tervezés folyamatában; függetlenül attól, hogy a jelen tervezés merőben más keretek között
zajlott (mind EU-s szabályozási szinten, mind tagállami szinten), mint az előző periódus tervezése (11. oldal).
• Az EU2020 stratégia egyik fő célkitűzésével összhangban a Partnerségi Megállapodásban is megjelenik az élelmiszeripari mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése,
valamint a globálisan is versenyképes vállalkozások versenyképességének megőrzése, továbbá a szektor K+F-ráfordítása alacsony szintjének felismerése, amit az erre
vonatkozó programspecifikus kontextusindikátorok is alátámasztanak. A beavatkozás logikája és a szükségletek leírása megfelelően strukturált fejlesztési célokat fogalmaz meg
a fenti területekkel kapcsolatban (17. oldal).
• A prioritás keretében tervezett intézkedések túlnyomóan a tanácsadási és képzési tevékenységekre koncentrálnak, részletesen bemutatásra kerülnek. A K+F potenciál valódi
növekedéséhez kapcsolódó intézkedés bemutatása erősen hiányos, illetve csak kísérleti fejlesztés elemet foglal magában, sem az alap-, sem az alkalmazott (ipari) kutatási
elemek nem jelennek meg intézkedés szintjén. Javasoljuk ezek szerepeltetését és részletes bemutatását, mivel a korábbi periódusban a nem EMVA-források keretében elérhető
K+F+I-forrásokra jelentős igény mutatkozott az agrár- és élelmiszerágazat szereplői körében is (127-130. oldal).
• Az, hogy a versenyképességet növelő beruházási intézkedésekbe több támogatási formát is terveznek bevonni, rendkívül fontos a projektek megvalósíthatósága és a kedvezőbb
abszorpciós kapacitás elérése érdekében. A támogatás elnyerését követően a projektek megvalósítása finanszírozási problémák miatt (pl. nem volt biztosítva előleg-lehívási
lehetőség vagy kedvezményes hitel stb.) a korábbi periódusban – a világgazdasági válság erősítő hatása mellett – komoly problémát jelentett a szektor vállalkozásai számára.
Szükséges az alternatív és/vagy kombinált eszközök részletesebb bemutatása a programban (132-133. oldal).
• Az intézkedések meghatározása az egyes tematikákhoz kapcsolódóan megfelelő módon lett kialakítva és bemutatva. Az indikátorok bemutatása hiányzik, csak a későbbi
fázisban lesz elérhető, így érdemben nem értékelhető a prioritás intézkedéseinek volumene, illetve számszerűsíthető eredmények és célértékek hiányában nem
meghatározható, hogy a piaci igények szempontjából megfelelő módon kerültek-e meghatározásra az intézkedések és azok elvárt eredményei (133-135. oldal).
• A program szerkezetéből nem derül ki, hogy a tematikus alprogramok az egyes prioritások alá tartoznak, vagy külön részeket képeznek, ami jelentősen megnehezíti azok
programban elfoglalt helyének értelmezését. Javasoljuk a címsorozás olyan irányú átstrukturálását, amely egyértelművé teszi a tematikus alprogramok programon belüli
szerepét, elhelyezkedését (135-143. oldal).
• Fontosnak tartjuk, hogy az élelmiszeripari üzemek fejlesztése és mezőgazdasági termékek értéknövelése külön prioritásban is helyett kapott, kiegészítve a 2. prioritásban
szereplő intézkedések keretében támogatandó tevékenységeket, illetve hogy a K+F+I-beruházások jelen prioritásban is helyet kapnak. Az ezekre irányuló intézkedések leírása
azonban hiányos; nem világos, hogy milyen tevékenységek támogatása valósul meg az intézkedések keretében. Emellett a fentiekhez kapcsolódó intézkedések esetében az
intézkedés-specifikus indikátorok és forrásallokáció hiányában nehéz megítélni az intézkedések prioritáson belüli és a 2. prioritásban szereplő intézkedésekhez viszonyított
súlyát (137-142. oldal).

• A Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogram kialakítása a helyi és legkisebb termelők szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. A programból azonban nem derül ki
világosan, hogy mennyiben járul hozzá a REL-ben résztvevők versenyképességéhez a tematikus alprogram keretében megvalósítandó intézkedés. Tudomásunk szerint a
tematikus alprogram lehetővé teszi magasabb támogatási arány elérését, így javasoljuk a beavatkozási logika világosabb kifejtését (143-145. oldal).
• A prioritás intézkedéseinek meghatározása bár nem végleges, a meghatározott intézkedések nagy része kifejtésre került (pl. a 6.6.3 Mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja
teljesen hiányzik). A módszertan leírása, miszerint egyes intézkedések központi meghirdetéssel, míg mások LEADER-CLLD módszertan szerint kerülnek meghirdetésre, nem
került bemutatásra. Javasoljuk kifejteni a programban a módszertan részletes bemutatását és annak indokoltságát (156-162. oldal).
• A forrásallokáció csak a prioritásonkénti indikatív százalékos megosztást tartalmazza. Ebből azonban kiderül, hogy a források jelentős része (majdnem fele) kerül a
versenyképesség fokozása prioritás finanszírozására, ami nagyjából megegyezik a korábbi periódus I. tengelyének programon belüli indikatív forrásallokációjával. Annak
megítélése a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján azonban nem lehetséges, hogy az egyes intézkedésekre − a piaci tapasztalatok alapján − megfelelő forrás került-e
meghatározásra (166. oldal).
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Dr. Czerny Károly, egyesületi elnök, Pest-Budai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyesület
Egyéb észrevétel
A 2014-2020-as operatív progíamokkal kapcsolatban az alábbi észrevételt, illetve javaslatot
teszem:
A tervezet szerint:
A vidéki turisztikai tevékenység során nem cél önmagában a szálláshelyek számának növelése, hanem fontos a kapcsolódás helyi nevezetességekhez, termékekhez,
szolgáltatásokhoz.
A vidéki erdei turizmus igen fontos ágazat lehetne, de a 2009. évi XXXVIII. törvény, az
..Erdőtörvény" és annak 153/2009 (XI.13.) FVM végrehajtási rendelete 3. § az erdőben építhető létesítmények körét csak az,,erdészeti létesítmények" fogalmára szűkíti le.
Javasoljuk a Vhr. ezen szakaszát kiegészíteni erdei látogatóközpont, turistaház, menedékház, az erdőtulajdonos gazdasági épülete, lakóépülete és vendégfogadás céljára
építendő háza - építményekre is kibővíteni, mert az erdei turizmus fellendülését ez segíthetné elő, és az erdő megismerését és szeretetét is kiválthatná a látogatókban.
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Hajdu Zoltán, ügyvezető, SOLTUB Kft.
Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban c. prioritással kapcsolatos észrevétel
5. prioritás: erőforrás hatékonyság
5B fókuszterületre javasoljuk: az életciklus (LCA) szemlélet alkalmazása a teljes termékláncban,+ zöld terméktervezés+ zöld beszállítói rendszerek alkalmazása
5D fókuszterületre javasoljuk: élelmiszertermékek/szolgáltatások ÜHG kibocsátás megállapításának támogatása
5E fókuszterületre javasoljuk: a talajok szerves anyag tartalmát gazdagító anyagok és technológiák alkalmazása
Továbbá:
14. szükséglet: a biomassza erőművek alkalmazását csak abban az esetben javasoljuk támogatni, ha a szántóföldön hasznosítható igazolt szerves anyag fölösleggel
rendelkezik a termelő. Ellenkező esetben a talaj szerves anyagtartalmának további csökkentéséhez járul az intézkedés, esetleg szerves anyagok exportjához. Erre jelenleg is van
példa.
22. szükségletre javasoljuk: az alacsony szén-dioxid kibocsátással rendelkező élelmiszertermékek piaci megjelentetése
23. szükségletre javasoljuk: az életciklus ( LCA) szemlélet alkalmazása
24. szükséglet: megfontoltan eljárni a minőségügyi rendszerek alkalmazásával, mivel az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a termelők által kedvelt és jónak ítélt
rendszereket a tanúsítók több 100.000 Ft tanúsítási díjai teszik tönkre. Így a sikeresen kidolgozott és bevezetett rendszerek elhalnak.
29 szükséglet: pontosabban megfogalmazni, hogy mi a környezetbarát technológia pl. integrált gazdálkodás, Jó Mezőgazdasági Gyakorlat alkalmazása, ellenkező esetben
összemosódik a 30-as intézkedéssel, ökológiai gazdálkodás
33. szükségletre javasoljuk: a talaj szerves anyag tartalmát gazdagító anyagok és technológiák alkalmazása
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Hajdu Zoltán, ügyvezető, SOLTUB Kft.
A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben c. prioritással kapcsolatos észrevétel
1. prioritás: tudásátadás, innováció
1A) fókuszterületre javasoljuk: az innováció alkalmazása az alacsony szén-dioxid kibocsátással rendelkező élelmiszertermékek és szolgáltatások megjelenéséhez.
1B) fókuszterületre javasoljuk: nemzetközi kapcsolatok kialakítása az EU fókusz csoportokkal (jelenleg 6) és a Horizont 2020 programban (SFS )való részvétel támogatása
Indoklás:
1A) kapcsolódás az 5. intézkedéshez és a COM(2011) 571 erőforrás hatékony Európa útitervhez
1B) az EIP fókuszcsoportok és a Horizont 2020-ban meghirdetett SFS felhívások azonossága. Javasoljuk az EIP által megfogalmazott OCS meghatározást alkalmazni.
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Vértes Gerecse Közösség
Egyéb észrevétel
A Vidékfejlesztési Programban leírtakkal kapcsolatos vélemények
Az elmúlt 7 évben sok nagyközségből kisváros lett, lakosaik száma nem éri el a 10.000 főt. Így még több település esne ki az EMVA támogatásból, amely eddig is gondot okozott
a városi ügyfeleknek, akik csak külterületen fejleszthettek. Általában ezeken a külterületi részeken (legalábbis a mi térségünkben) nem élnek jellemzően olyanok, akik fejleszteni
tudnának, mert az elszegényedett társadalmi réteg kezdi belakni ezeket az egykor virágzó zártkerti területeket. Viszont nagyon fontos, hogy a tipikus vidéki területeken élő lakosok
hozzájussanak szolgáltatásokhoz, és fejlesztési lehetőségekhez.
A 9. oldalon is említett CLLD rendszer alkalmazásával egyetértünk, amennyiben város-vidék típusú formában valósul meg. „… a támogatási rendszert tekintve a többi operatív
program viszonylatában ne jelentsen merev határt a földrajzi határ, hanem a város-vidék együttműködés bizonyos átjárhatósággal és kölcsönös szinergiával működjön” Ezt az
elvet jól ki lehet használni a forráslehíváskor logikus, egymásra épülő projektek esetében, pl. egy kisvárosban is megtartható lesz egy képzés a térség lakosainak fejlesztése
érdekében, amely akár a városban, vagy annak külterületi körzetében meglévő munkahelyekre tudna munkaerőt képezni ezáltal.
Szintén támogatható gondolat a 10. oldalon leírt: „Az EMVA jogosult városokon túl lehetnek nem EMVA jogosult városok is tagjai a HACS-oknak, sőt ez kifejezetten javasolt: EMVA
forrást ugyan nem használhatnak fel…” Ehhez csak egy észrevétel: ennek a városnak a méretét is szabályozni kéne, mert pl. megyejogú városra már ne tervezzünk EMVA
forrással kapcsolatos projektet. A fejlesztések típusát is meg kellene határozni a szabályozáskor. Pl. ne lehessen építési és eszközbeszerzési fejlesztést támogatni ezeknél a
városoknál, vagy csak a teljes projekt bizonyos %-a mértékéig (Pl. 10%) Ezt is csak kifejezetten az együttműködések érdekében, pl. képzések lebonyolításakor adhassanak

helyszínt, vagy az ott meglévő erőforrást lehessen igénybe venni az integrált, innovatív projektek esetében.
14. oldal megállapításához egy felmerült kérdés: ha az ország lakosságának 46,6 %-a vidéki térségben él, ami az ország területének 66%-a, akkor miért csak 17% forrást
terveznek a 2014-20-as ciklusban vidékfejlesztésre? Az agrárium és az erdészet fejlesztése ezeken a területeken önmagukban nem olyan hatékonyan fejtik ki hatásukat, mint egy
komplex vidékfejlesztésben.
A 14. oldalon kezdődő SWOOT elemzésben erősségek között szerepelnek a HACS-ok. Ez jó, hogy így ítélik meg. Akkor viszont, ha ez a vidék erősségének számít, továbbra is
építeni kéne a meglévő, 7 év alatt felhalmozott tapasztalatra, tudásra. Jó lenne, ha a meglévő HACS-ok – tagságuk egyetértésével - a jövőben is a feltárt, bejáratott
ügyfélkörüknek, a projektgazdák érdekében tudnák hasznosítani szakismeretüket, tapasztalataikat, és nem a kérelemkezelés útvesztőjében vesznének el. Sok esetben az
összeférhetetlenség határát súrolta a kérelemkezelés előtti (közbeni) tanácsadás. Miközben megfelelő idő és humánkapacitás híján sokkal kevesebb idő jutott az ügyfelekre (ezt
igazolja a sok alapjogon elutasított támogatási kérelem, de utóbbi időben a kifizetési kérelmek elutasítása is felszaporodott).
A szaktanácsadói hálózat működtetése nem csak az 1. prioritásban említett ügyfeleknek szükséges, hanem minden vidéki ügyfélnek, pályázónak. Egyrészt vállalkozói alapon is
támogatni kellene a vidékfejlesztési szaktanácsadók megjelenését, másrészt a HACS-ok munkájuknak egy részét végezhetnék a szaktanácsadási források igénybevételével. Így
a nem agárügyfeleknek is lehetne lehetősége erre támogatást lehívni. Amennyiben a kiemelt tematikus alprogramnál – Rövid Ellátási Lánc (REL) – esetében is említett EIP
csoportok létrehozásában szintén számítanak a HACS-okra, akkor a meglévő akciócsoportoknál a megnövekvő feladatokhoz jól alkalmazhatók az eddigi nagy tapasztalatokkal
rendelkező munkatársak. Különböző kiegészítő források biztosításával a kapacitásaik bővíthetőek, a térség legjobb és legszükségesebb szakembereit tudják egy szervezetben
tömöríteni. Ez lehetne a legjobb projektmenedzsment központja a vidéknek. Ezeket a feladatokat az egyesületként működő HACS-ok vállalkozási típusú tevékenységként,
közhasznú feladataikba visszaforgatva egy teljesen elkülönített alirodában tudnák végezni, és ezzel ki lehetne küszöbölni azt a gondot, amely ma nem teszi csábítóvá a
vállalkozási tevékenységet az akciócsoportoknál. (amíg a működési költségükből ezek a bevételek levonásra kerülnek).
Ezekben a tanácsadó irodákban több olyan új típusú szolgáltatást is be lehet vezetni, ahol azok a lakosok is találhatnak megoldást, akik eddig nem mertek vállalkozni (segítség a
piackutatásban, termékértékesítésben, könyvelésben, stb.) A réspiacok jelenthetik az egyik kitörési pontot a mezőgazdaság/vidékfejlesztésben – de akár más termékeknél is.
Ezek feltárására komoly forrásokat kell allokálni.
A munkahelyek támogatása kardinális kérdés a vidéken. Ott, ahol a piac nem működik, és magasabb a munkanélküliség, addig a bérolló is tovább fog tágulni. Már a 29. oldalon
említett 2,5 szeres különbség is megalázóan magas szám a vidéki munkavállalókra nézve. Amennyiben a fiatalok elvándorolnak emiatt, folytatódik a falvak elöregedése, amely az
önkormányzatokra is újabb terhet ró. A feladat tehát kölcsönös igényeken kell, hogy alapuljon. Ez is LEADER szerű, amely a közigazgatástól a vállalkozók támogatásán keresztül
a szociális háló megerősítéséig tart. Több munkahely az igényelt szolgáltatásokban, termelésben ezt kiküszöbölhetné, és a vidéki munkavállaló is tisztességes bért kaphatna
ugyanazon egyenértékű munkáért, nem vándorolna el, gyermekét helyben taníttatná, a tanár se vándorolna el, és orvosra is szükség lenne helyben, akiknek élhető lakást,
ellátást, és szórakozást tud biztosítani a tervezett forrásokból 2014-20 között. Kihaló településekre pénzt fordítani nem gazdaságos. Azt majd megoldják azok, akik az emiatt
átalakuló települési funkcióban (üdülőfalvakban) más jellegű igényekkel fognak rendelkezni.
A Szükségletek felsorolása nagyon jól – bár még hiányosan - mutatja az agrárágazat/vidék igényeit. Ezeket a szükségleteket mikrogazdasági szinten a HVS előkészítésekor
térségfüggően lehet felmérni. (Ezért nem szerencsés, és nem is valós a nemzeti program elsődleges megfogalmazása, mert így később nem érvényesül teljes egészében a
lentről jövő igények forráshoz juttatása). A felsorolt 41 szükségletből csak az utolsó 5 foglalkozik azokkal, amelyek eddig is a HACS-okhoz és a HVS-hez kötődtek. Ennél
szélesebb körű a vidékfejlesztés, amit majd ha kell, akkor hazai forrásokból kell támogatni, amennyiben az EU-s irányelvek ezeket nem támogatják, vagy a VP tervezésből
kimaradnak.
Egyébként sajnálatosan rossz a megfogalmazás a 92. oldalon, miszerint a LEADER programot sikertelennek minősítik. Nem lenne szabad általánosítani - még ha vannak is
ilyen tapasztalatok - mert vannak az országban nagyon komoly sikereket elért térségek. Inkább csak a nehézségekre kellene ebben a szakaszban utalni, aminek valóban egyik
oka a KET alapú kérelemkezelés és a döntési autonómia leszűkítése volt. Én még a felsorolásba betenném azt is, hogy a speciális vidékfejlesztési forrásokat (LEADER)
ugyanazon jogszabályi rendszerben kellett kezelni, mint az agrártámogatásokat. A fő gondot ez is, és nem csak a KET jelentette.
Viszont teljes mértékben egyetértek a Szükséglet (41) - A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER) részben leírt célokkal, feladatokkal.
A 47.-től az 56. oldalig tartó áttekintő táblázat szemléletesen mutatja, hogy milyen problémát (szükségletet) melyik prioritás keretében kívánják megoldani. Figyelembe véve előző
gondolatokat is, a „pipák” számát az alábbiak szerint lenne érdemes bővíteni. Főleg a 6A csoportban a segítségnyújtás fogalmát terjeszteném ki a szaktanácsadási hálózattal a
vidékfejlesztésben is.
A kettős finanszírozás elkerülésére vagy a nyilatkozattétel módszerét lehetne alkalmazni, vagy a vállalkozás méretétől tehetnék függővé, hogy honnan igényelhet valaki
támogatást.
Szükséglet száma Melyik prioritásban/intézkedés keretében bővíthető
1. 6A, 6B
2. 6A
3./c, d 6A
4./b, c, d 6A (a mikrovállalkozásoknak 6B is)
10. (REL) 6B
12./telepi vízvisszatartás,-tározás) 6B
13. 5A
21/b (közjóléti erdők) 6B
22.(mikrovállalkozásoknak) 6A, 6B
25./a (REL kialakítás támogatása) 6A
25./e (REL eszköz,-kapacitásfejlesztés) 6B
30. (ökogazdálkodás) 6A, 6B
33. (talajkímélő gazdálkodás) 6A
41. 6A
Összefoglaló a VP-ről
A Partnerségi Program is nagyon szűkre szabottan foglalkozik a konkrét (tipikus) vidékfejlesztéssel. Ez az elmúlt időszakban az ÚMVP-ben sem volt mindenki számára
egyértelműen megfogalmazva. 2007-2013 időszak I-IV tengelyre osztása sem tért ki egyértelműen a IV. tengely magyarázatára, csak a LEADER megközelítés megvalósításaként
említi ezt a fejezetet, amely alá 3 intézkedést sorolt, ebből az egyik a HVS-ek megvalósítása.
Az elmúlt 7 év beigazolta, hogy még a szaktanácsadásban, pályázatírásban jártas személyek sem voltak teljesen tisztában a LEADER fogalommal, és a HACS-ok szerepével a
vidékfejlesztés területén. A III. tengelyben felsorolt intézkedéseknek csak egy része került a HVS tervezési körbe. A HVI-k szerepe volt az ÚMVP 2007-es elfogadásakor az
akciócsoportok generálása, a szervező munkálatok előkészítése. Ebben a szakaszban került megfogalmazásra, hogy a III. tengelyben melyeket kell a HVS-ben tervezni. (az ott
felsorolt 5 intézkedésből végülis csak 4 maradt, a „vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” kikerült a HACS-ok kezelése alól. Pedig akár a többit is lehetett volna
ebben a körben kezelni, kivéve a Natura 2000 fenntartási terveket. A „Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás”, a „Többfunkciós szolgáltató központok
létrehozása”, és a „Tanyabusz szolgáltatás” elnevezésű intézkedések is közvetlenül azokhoz az ügyfelekhez kapcsolódnak, akikkel a HVS megvalósításra került.
Ez persze nem jelenti azt, hogy az akkreditált feladatok tekintetében is ilyen széleskörű feladatot tudtak volna a HACS-ok ellátni a rendelkezésükre álló működési forrásokból.
Alapvetően az is gondot jelentett, hogy a 2009-ben kötelező akkreditált feladatellátás elvonta a munkaszervezetektől az alapfeladatokra történő koncentrálást. Így a HACS-ok
munkatársai – főleg ahova folyamatosan nagy mennyiségű kérelem érkezett be, (lásd Vértes-Gerecse Közösség) - kevesebb időt tudtak az ügyfelekkel foglalkozni, amely a
projektgenerálástól a megvalósításon át a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tanácsadásig terjedhetett volna. (mondhatni önkéntes túlmunkával sikerült a legfontosabb ügyeket
így is megoldani). További saját projekteket is csak nagyon jó munkaszervezéssel lehetett megvalósítani.

Ezek a problémák most sem látszanak megoldódni az új 2014-es tervezési időszakban. Pont azok a fejezetek vannak most is „kidolgozás alatt”, amelyről véleményt kellene a
tipikus vidékfejlesztési szereplőknek mondani. Ezért véleményemben ennek a résznek a kidolgozásához is leírok konkrét javaslatokat.
Az ÚMVP foglalkozott az akciócsoportok kialakításának irányelveivel. A VP-ből ez most még hiányzik, csak utalások vannak a Partnerségi Megállapodásra, és az abban leírtakra –
amely egyébként nincs teljesen összhangban a 97. oldal táblázatával.
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Besze Péter
A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása c. prioritással kapcsolatos
észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A „VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 TERVEZET ” anyagot az erdőtelepítések támogatásának szempontjából véleményezem.
A környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos és kedvező erdőtelepítések megvalósításához szükséges anyagi források, támogatások biztosítása érdekében, a végleges és
javított szövegváltozatban meg kell jelennie az alábbiaknak:
1. Az erdőtelepítések ütemét éves szinten 15 000 hektárra kell növelni elsősorban az őshonos, az adott erdészeti tájba illeszkedő fajok alkalmazásával, és az ehhez szükséges
anyagi forrásoknak rendelkezésre kell állni, és a támogatási rendszernek ezt kell elősegítenie. Ez a célkitűzés a Nemzeti Erdőstratégiában, a Nemzeti Erdőtelepítési
Programban, a Nemzeti Éghajlat Stratégia előkészítő dokumentumaiban, és a Nemzeti Vidékstratégia 2014-2020 dokumentumban is szerepel, utóbbiban pontosan ezzel a
célkitűzéssel. Továbbá a rövid vágásfordulójú sarjerdők, karácsonyfák, valamint energiatermelésre szánt, gyors növésű fák telepítésének támogatása az erdőtelepítések
támogatási forrásait nem csökkentheti.
2. Az erdőtelepítések támogatását kapcsolni kell a Klíma átfogó célkitűzéshez, például „Szükségletek” 21-ik pont „Klíma” prioritás megjelölése, „Környezet” átfogó cél bejelölése
az erőtelepítéseknél az 52. oldalon.
3. Az „(SZ33) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése” pontban is megjelenő
cél érdekében szükséges az erdősávok és fásítások támogatásának megjelenítése is. (Például ebben a pontban „d. Fejlesztési célok és feladatok” részben is nevesítve.
4. Szükséges az önkormányzati erdőtelepítések és állami területeken történő erdőtelepítések lehetőségének megteremtése is, hiszen ezek a tulajdonosok a
magántulajdonosoknál erősebben motiváltak hosszútávú közösségi javak megteremtésében. Az állami tulajdonú területek esetén a támogatási struktúra kidolgozására kell
ehhez megfelelő megoldást találni.
5. Kiemelten fontos az erdőtelepítések megjelenítése az „Az elsősorban magánerdő-gazdálkodói célcsoport számára nyújtható szaktanácsadási rendszer megújítása:
strukturálása és megerősítése” részben is (a 77. oldalon szaktanácsadás fejlesztése).
Üdvözlettel,
Besze Péter
Legyen Erdő! Mozgalom
programvezető
2013. december 3.
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Dr. Wagenhoffer Zsombor, ügyvezető igazgató, MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTŐK SZÖVETSÉGE
Egyéb észrevétel
Szövetségünk, mint a Vidékfejlesztési Minisztérium stratégiai partnere, továbbá mint a honi állattenyésztőket tömörítő ernyőszervezet, áttekintette a 2014-2020 Vidékfejlesztési
Program tervezet 3.0 számú változatát. A következő 7 éves időszakra vonatkozó, az állattenyésztési ágazatok fejlesztési lehetőségét jelentős mértékben befolyásoló program
tervezettel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:
1. Az anyagból az állattenyésztés helyzetértékelése hiányzik.
2. A programban alig van szó a hazai és nemzetközi piacokon versenyképes állattenyésztési rendszerek fejlesztéséről, jóllehet a honi állattenyésztés részarányának növelését
elsősorban e szegmens megerősödése biztosíthatja.
3. Szakmailag nem teljesen alátámasztható jelentőséget tulajdonít az anyag a védett, őshonos fajtáknak az állattenyésztés fejlesztésében. A hagyományos fajták tenyésztése és
az erre alapozott termék-előállítás, fontos és megbecsült része kell legyen a honi állattenyésztésnek, ugyanakkor ezek a termelési rendszerek csak egy szűk fogyasztói kör és
bizonyos réspiacok kiszolgálását tudják megoldani.
4. A technológiák modernizációja mellett a programban nagyobb hangsúlyt kell helyezni a honi tenyésztés-szervezési rendszer, valamint a biológiai alapok (fajták,
fajtakonstrukciók) fejlesztésének kérdéseire. Ez a biodiverzitás fenntartása, a versenyképes állatitermék-előállítás és az élelmiszer önrendelkezés szempontjából egyaránt
kulcskérdés.
5. Az extenzív állattartáson belül elsősorban a legelőre alapozott állattartási rendszerek fejlesztésének fontosságát javasoljuk hangsúlyozni. A gyepterületek okszerű
hasznosítása, e területek biodiverzitásának megőrzése, nem valósítható meg legeltetéses állattartás nélkül.
6. Erősen túlzónak tekintjük a tervezet azon megállapítását, hogy vizeink nitrát szennyeződéséért jelentős mértékben felelősek az iparszerű, nagy létszámú állatot tartó telepek. A
honi állatállomány lakossághoz viszonyított mérete, az egységnyi területre jutó számosállat mennyisége, messze elmarad az uniós tagállamok zömétől. Újra kell gondolni a
szerves trágya megítélését, szerepét a talajaink termőképességének megőrzésében, és ösztönözni kell a termelőket (különösen a növénytermesztőket) az istálló-, és hígtrágya
hasznosítására.
7. A konkrét szövegszerű módosításokat, kiegészítéseket korrektúrával jelöltük az anyagban.
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Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Magyar Mérnöki Kamara alelnöke
Egyéb észrevétel
Általánosságban:
Az anyag készítői az újszerű elemzési módszert alkalmazva részletesen mutatják be a vidék meghatározását, jelenlegi helyzetét és a tennivalókat.
A Vidékfejlesztési Program – jelenlegi tervezet – munkaanyag változatában is részletes, alapos munka. Informatív, kellő mélységig lebontott. Az adatai hihetők, korrektnek tűnnek,
jóllehet – számos esetben – forrást ellenőrizni nem tudtuk.

A műben jelzett kiegészítések után – véleményünk szerint – megfelelő vitaanyaggá válik.
Energetikai szempontból a fejlesztési célok gazdaságos elérését, az energetikai hatékonyság növelését energetikai auditok készítésével javasoljuk segíteni. Megfontolásra
javasoljuk a mezőgazdaságban használt energetikai gépek kiválasztásánál energetikus segítségét igénybe venni, aki az üzemeltetési költségek tekintetében is hatékony
segítséget jelent.
Jónak tartjuk az erősségek és gyengeségek ismertetését. A tematikus rangsorolást célszerű lenne kiemelni, mert mindent nem lehet megoldani s így az erőforrás szétaprózódik,
vagy egyáltalán nem valósul meg a VP.
Részleteiben:
Javaslataink:
Felsőfokú képzés:
Az anyag is megállapítja, hogy az Élelmiszeripari és Mezőgazdasági képzést az utóbbi években több intézet is végzi, így a szellemi és anyagi erőforrás elaprózódik. Indokolt lenne
a koncentráció, ami nagyobb eredményt hozhat.
Középfokú képzés:
Az utóbbi két évtizedben jelentősen romlott a technikus és szakmunkás képzés, főleg a gyakorlat területén. Ennek okai közismertek. Ezért javasoljuk Szakmai Oktatási Központok
létesítését, ahol a szakmunkás képzés mellett a felsőszintű oktatás gyakorlati tapasztalatszerzés is biztosított. Ezek az oktatási központok kutatási és továbbképzési lehetőséget
is nyújthatnak.
Kutatás-fejlesztés:
A szakmai kutató intézetek megerősítését és szakmai irányítását elő kell segíteni.

Vállalkozások erősítése és támogatás:
A vállalkozások erősítésére és támogatására a VP tervezet sok és értékes utalást tartalmaz.
Az értékesítési és kereskedelmi javaslatokkal egyetértünk.
Kiegészítésként javasoljuk:
A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is meg kell határozni az egyes tevékenységekhez a minimális terület, illetve üzem nagyságot. Ez azért lényeges, hogy csak olyan
nagyságot elért üzemeket szabad támogatni, melyek eredményesen működtethetők.
A szövetkezetek kialakításánál a támogatást oly módon javasoljuk, hogy az így létrejött vagyon ne kerüljön a tagok tulajdonába, azt csak működtethessék. (pl: Dánia)
Vízgazdálkodás:
Az anyagban sok helyen szerepelnek a vízgazdálkodást, vízépítést érintő feladatok, de mindenütt alárendelve valamilyen cél elérése érdekében. Hogy célzatosan teszünk valamit,
az természetes, sőt kötelező. Ugyanakkor képesek voltunk Budapesten Víz Világtalálkozót rendezni és a világ szakmai elitje mellett a vezető politika számos képviselőjét vendégül
látni, akkor többet érdemel a vízgazdálkodás, a gyakorlatban is. A Világtalálkozón is elhangzott, hogy milyen jelentősége van a víznek az élet különböző területein, hogy lesz egyre
nehezebb eleget biztosítani belőle, hogy lesz egyre szennyezettebb, hogyan kell óvni vizeinket. Éppen ezért, úgy gondoljuk, hogy egy külön fejezetben lehetne a vízzel kapcsolatos
teendőket meghatározni, mint a vízellátást, szennyvízkezelést, öntözést, ár-és belvízvédekezést stb. stb. Pl: a belvízvédekezésre azért van szükség, hogy megvédjük a
termőföldünket, településeink lakosait a kártételtől, egészségügyi fertőzésektől stb.
A Program jelenlegi formájában ez úgy szerepel, hogy a termőföld védelme érdekében gondoskodni kell a belvizek elvezetéséről. Egy másik pontban a települések lakossága
érdekeinél ismét szerepelhet, hogy meg kell védeni őket a belvizek kártételeitől stb. Látszólag csak csoportosítás kérdése, de célravezetőbb lehet financiális oldalról is a komplex
kezelés.
4.1.1 Átfogó leírás:
Két helyen történik említés a vízről. A 14.oldalon negatívumként, hogy az öntözött terület a művelt terület 2,4%-a, ami fele az EU tagországok átlagának. (az nem tisztázott, hogy ez
alatt az öntözésre berendezett, vagy az öntözést rendszeresen használó területről van szó, mert ez sajnos nálunk nem azonos !), A 15. oldalon pozitívum, hogy a felszín alatti
vízkészletünk európai viszonylatban is kiemelkedő. (összehasonlító szám itt nincs).
4.1.5 Veszélyek:
Nincs szó a vizeket, vagy azok minőségét, mennyiségét veszélyeztető tényekről, helyzetekről, pedig az a vidékfejlesztés eminens érdeke.

4.2.1 Szükségletek értékelése:
Vízzel kapcsolatos a (SZ 4); (SZ 9); (SZ18); (SZ32); (SZ39) pont.
Az (SZ 4) pontban a szaktanácsadási rendszer igény alapú, szakágazati célcsoportokra koncentráló működésének megvalósítása szerepel. Megemlíti a vízkincs felértékelődését,
a vízkímélő technológiákat a műszaki technológiai lemaradások között, de a továbbiakban nem esik szó ezek érdekében, pl. a fejlesztési célok és feladatok között.
Végezetül:
A Vidékfejlesztési Program előkészítését, realizálását, különös tekintettel az oktatásra, az innovációra, szaktanácsadásra a Mérnöki Kamara Tagozatai – Agrár Tagozat,
Vízgazdálkodási és vízépítési Tagozat felajánlja közreműködését.
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Dr. Máhr András, elnök, Mezőgazdasági Szövetkezők és termelők Országos Szövetsége
Egyéb észrevétel
Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatos észrevételek:
1. A Vidékfejlesztési Program 3.0-ás változata jelentősen eltér a többi OP szerkezetétől. A VP-ban más OP-khez hasonlóan, a kiindulási helyzet bemutatását követően lehetne
koncentrálni a Prioritások, Intézkedések, Jogcímek részletesebb kifejtésére. A kifejtések során többet kellene foglalkozni a várható társadalmi, gazdasági és szociális
hatásokkal.

2. A vidékfejlesztési támogatások KET alá tartozó eljárási rendszere jelentősen eltér más Programoktól. 2007-2013 között a rendszer jól működött, kevés probléma volt
tapasztalható. Értve, hogy más OP-knál a változtatásra miért van szükség – ezt nem is vitatjuk – felhívjuk a figyelmet, hogy az MVH rendszere ettől eltér és kérjük ennek a
rendszernek a fenntartását.
3. Az indikátorok esetében meglepve tapasztaltuk, hogy több helyen 2005, 2006-os adatok, illetve 2001-2006-os idősorok képezik a bázist. Ha csak azt vesszük figyelembe, hogy
a KSH 2010-ben készítette el az ÁMÖ-t, illetve azt, hogy az MVH és a FÖMI, illetve az AKI aktuális adatokkal rendelkezik a mezőgazdaságról, a vidékről, akkor joggal gondoljuk,
hogy frissebb adatokat kellene megadni a táblázatokban.
4. A VP tekintetében figyelemmel a korábban leírtakra, az alábbi programokat tartjuk kiemelten fontosnak:
a. A VP-ben nagy hangsúlyt kapott az Innováció, mely esetében úgy gondoljuk, hogy nem csak a kutatás, hanem annak átültetése a gyakorlatba ugyan olyan, ha nem
hangsúlyosabb fontosságú. Ennek érdekében a beruházások, innovatív termékfejlesztések támogatásánál az innovációk bevezetését a gyakorlatban külön, kiemelten kellene
támogatni.
b. Az élelmiszeripar fejlesztése kiemelt fontosságú, ami viszont csak akkor lehet eredményes, ha az alapanyag-termelőkkel egyeztetett programok kerülnek kidolgozásra. (a
témára a többi OP-nál visszatérünk)
c. Az öntözés fejlesztése esetében – mely kiemelt figyelmet kapott a klímaváltozás miatt – lehetne jobban támogatni a helyi kisléptékű vízmegőrzés komplex módon történő
megoldását. Mivel ez komplex kérdés és nem csak kizárólag az EMVA alá tartozik, pontos lehatárolás szükséges. (később az OP-knál erre visszatérünk)
d. Agrár-környezetgazdálkodás:
• Az agrár-környezetgazdálkodás támogatása immáron 10. évébe lépett. A programok jelentős sikereket értek el a környezetkímélő gazdálkodás – kemikáliák felhasználásának a
csökkenése – az okszerű tápanyag-gazdálkodás, illetve a védett növény és állatvilágunk megőrzése, gyarapítása érdekében. Az eddig elért eredményeket meg kell őrizni, illetve
tovább kell gyarapítani. A jelentős tapasztalatokkal rendelkező gazdálkodók tudását, illetve a területeken elért állapotokat fenn kellene tartani, illetve növelni kellene a
programokba belépő gazdálkodók és/vagy területek számát, nagyságát. Ennek megfelelően kérjük a Program alkotóit, hogy az AKG fejlesztését, nem pedig egy új, még
ismeretlen rendszer kialakítását tűzzék ki célul. A VP-ben leírt rendszer mind tervezhetőségében sokkal bizonytalanabb, mind pedig az eddig elért eredményeink megőrzésével,
fejlesztésével nem foglalkozik.
• Nem támogatjuk az új rendszer bevezetését, különösen nem, hogy a NATURA, KAT és az AKG előírások, szabályok, támogatások keveredjenek. Egy ilyen új rendszer
bevezetése ugyanis áttekinthetetlen, kezelhetetlen helyzeteket okoznak.
• Az AKG jelentős mértékben kapcsolódik más OP-k céljaihoz (vízminőség védelem). Ezért a multiplan tervezésnek megfelelően alapvetően más OP-ból kell támogatni.(pl. EKOP)
a. Az állatjóléti támogatások ismertetése során a szövegben szerepel, hogy a sertés és baromfi ágazatban is szükség van a többlet állatjóléti feltételeket vállalók támogatására.
Ezzel szemben az érintett intézkedéseknél már csak a Ló állatjóléti, valamint a Tejtermelés szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti intézkedések szerepelnek. Figyelembe véve a
Kormányzat állattenyésztés fellendítéséért tett törekvéseit, annak nagyfokú foglalkoztató képességét, a Nemzeti sertésprogram elindulását – véleményünk szerint a hobbiállatok
helyett - a haszonállatok tartásának támogatására, azaz a tejtermelő mellett kiemelten az abrakfogyasztó állattenyésztés (különösen a sertés, baromfi) állatjóléti támogatására
kellene a forrásokat fordítani.
5. A VP-ben nagyon sok helyen találkozunk a képzés, szaktanácsadás fontosságának a hangsúlyozásával. Mivel a mezőgazdaságban a korösszetétel sajnos nagyon rossz –
azaz nagyon sok idős gazdálkodó van a rendszerben – véleményünk szerint a fiatalok esetében kellene a képzésre, míg az idősebbek esetében a szaktanácsadásra helyezni a
hangsúlyt.
6. Fontosnak tartjuk, hogy a képzések járjanak együtt munkahelyteremtéssel, mert önmagában a képzések semmit sem érnek, ha nincs munkahely, amely a megszerzett tudású
szakembereket fel tudná venni.
7. Támogatjuk, hogy a NÉBIH és az MVH is részt vesz a szolgáltató, „jó” állam kialakításában. Célszerűnek tartjuk, hogy más OP-khez hasonlóan itt is kerüljön felsorolásra, hogy
milyen egyszerűsítésekre kerül sor a támogatások igénylése során.
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Dr. Dura Gyula, mb főigazgató Országos Környezetegészségügyi Intézet
Egyéb észrevétel
Vízhigéniás szempontból javaslataink az alábbiak:
A Terület- és Településfejlesztési Programhoz kapcsolódva (4. prioritási terület)
3. Ólomcsövek cseréje az épület felújítások során, kiemelten a gyermekintézményekben
4. Közműves ivóvízhálózatra gazdaságosan nem csatlakoztatható településrészek, tanya területek egészséges ivóvízzel való ellátottságának támogatása
Ehhez kapcsolódóan támogatjuk a Vidékfejlesztési Program 4B prioritási területének (39) célkitűzését: „(39) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint
környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgáltatások”, amennyiben ez magában foglalja a 4. pont megvalósításához
szükséges egyedi ivóvíz és szennyvízkezelő rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának támogatását.
A Vidékfejlesztési Program 3.0 2014-2020 hangsúlyosan foglalkozik az energiahatékonyság növelésével. A tervezett erdőtelepítések is jelentős tényezők a levegőminőség
javítására teendő intézkedések sorában. A mezőgazdaságból származó dinitrogén-oxid és metán-kibocsátás csökkentése is hozzájárul a légszennyezettség mérsékléséhez.
A 6.6.2 pontban említik a falu-tanya buszok beszerzését. A környezeti levegő megóvása érdekében fontosnak tartjuk, hogy korszerű, alacsony szennyezőanyag kibocsátású
buszok kerüljenek beszerzésre.
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Hagyományok Háza
Egyéb észrevétel
5. A STRATÉGIA LEÍRÁSA
5.2. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása
Javaslat:
Fókuszterület (5D)
A mezőgazdaságból származó üvegház gáz és ammónia kibcsátás csökkentése Igen az egyedi nap, szél energia altarnatív rendszerek támogatásával
8. A KIVÁLASZTOTT INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA
Javaslat minden prioritás intézkedéshez:

Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
Kérjük a fenti javaslatainkat a 8. pont megfelelő részeihez is mindenhová beilleszteni!
1. PRIORITÁS: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
1.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása
Javaslat:
Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek
• 15.1 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari és vidékfejlesztési szakmai képzések
• 15.2 Bemutató üzemi, gazdaság programok , demonstrációs projektek
• 15.3Tájékoztatási szolgáltatás
15.4 Tanulmányutak
15.5 Tudásátadás és innováció a vidéki térségek hagyományos tárgyi kultúrájának megőrzése, továbbfejlesztése érdekében
Együttműködések:
- Szolidáris farmok diverzifikációs támogatása (Gazda + iskolák, bűnmegelőzés, drogprevenció, mentális és/vagy fizikális sérültek rehabilitációja
- Termelői, értékesítési közösségi együttműködések

1.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:
[Kidolgozás alatt.]
• Aktív korú népesség részvétele az oktatásban, képzésben javul (%)
• Agrár-kutatóintézetek szaktanácsadási intenzitásának megduplázása (db)
• Agrárvonatkozású K+F ráfordítások növelése 2020-ra
• Transznacionális együttműködési programok kidolgozása a Duna Stratégia országaival 2020-ig
• Támogatott KFI együttműködési projektek és új klaszterek létrehozásának száma (db)
Vidéki térségben élők részvétele tanulmányutakon, ismeretátadásokon
Szolidáris farmok száma, szolgáltatásban résztvevők száma
2. PRIORITÁS: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív
mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése
1.6.3. Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása
A támogatás a tagállami meghatározás alapján mezőgazdasági kisüzemnek minősülő üzemnek ítélhető oda.
Megjegyzés: Kérnénk lehivatkozni ezt a tagállami meghatározást.
Amennyiben nincs ilyen, úgy kérjük a nem kisüzemi fogalom alá eső gazdaságok részére is igényelhető legyen a támogatás.

3. PRIORITÁS: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozáást és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdasáég terén történő
előmozdítása
3.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása
• A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése
Javaslat:
o Új részvétel és a részvétel folytatásának támogatása EU minőségrendszerekben
o Új részvétel és a részvétel folytatásának támogatása nemzeti minőségrendszerekben

4. PRIORITÁS: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
Megjegyzés: Üdvözöljük a zöld pont alapú kifizetési rendszert!
5. PRIORITÁS: Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban
Javaslat: Alternatív egyedi napelemes, szélenergia termelő rendszerek támogatása.
5.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:
Az intézkedéshez kapcsolódó indikátorok pontos listája és értékei a tervezés később fázisában dolgozzuk ki az EMVA indikátor listája alapján.
• Hatékonyságjavítással fejlesztett öntözőrendszerek, vízvisszatartáson alapuló rendszerek száma / összes meglévő öntözőrendszer (db)
• Mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek, gazdaságok energia, víz, alapanyag és egyéb input-hatékonyságának javítását célzó beruházások száma (db)
• N2O/metán csökkentést célzó beruházással támogatott / teljes állomány (% LU)
• Erdősített vagy fásított területek növekedése
• Agrár-erdészeti rendszerekkel hasznosított területek növekedése
6. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

6.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása
Javaslat:
Kisméretű infrastruktúra és megújuló energia beruházások támogatása első sorban lokális biomassza alapú vagy vegyes, többségi közösségi tulajdonban vagy egyéni
önfoglalkoztatást biztosítóvagy lakossági fenntartható energiaellátási megoldások által
6.6.2. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
Intézkedés előzetesen tervezett tartalma: (CLLD-ben később benne van)
+ Tanyapedagógia megvalósítása
+ Közösségi feldolgozó inkubátorházak
+ Épített örökségeink funkcionális megújítása. (Major, malom, kézműves műhelyek…),
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Hagyományok Háza
Egyéb észrevétel
4.2.1. Szükségletek értékelése
Javaslat: Mindenhol ahol a 4.2 pont táblázatának jelölés javaslatánál jeleztük, ott a horizontális cél az adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése.
Kérjük a fenti 4.2 pontban leírt anyagok, javaslatok átültetését ebbe a logikai rendben. Sajnos itt nem tüntették fel az alap megjelölt fókuszcsoportot, csak a kapcsolódót. így nehéz
összenézni a 3 logikai menetben de ugyan arról szóló fejezeteket.

Szükséglet (8)
(SZ8) Technológiai fejlesztés a kertészeti és állattenyésztési ágazatokban
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:
Javaslat: Meg kell jelölni a Környezet, és a Klíma horizontális célokat is! Nem történhet fejlesztés ezen szempontok figyelembevétele nélkül!
Szükséglet (9)
(SZ9) A meglévő vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, korszerűsítése, az öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció ösztönzése
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:
Javaslat: Meg kell jelölni a Környezet, és a Klíma horizontális célokat is! Nem történhet fejlesztés ezen szempontok figyelembevétele nélkül!
c. Fejlesztési célok és feladatok:
• Meglévő vizilétesítmények hatékonyságának javítása, az elszivárgó víz mennyiségének csökkentése érdekében,
Javaslat: • Az öntözött területek nagyságának növelése környezetileg és társadalmilag fenntartható módon
• a meglévő öntözőberendezések hatékonyságának javítása,
• a talajok víztározó kapacitásának fokozása környezetileg és társadalmilag fenntartható módon
Szükséglet (10)
(SZ10) Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének növelése, a termelői együttműködések ösztönzése, termékpálya-rendszerek kialakítása.
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: Javaslat: Az együttműködéseknek ki kell terjedni a Környezeti fenntarthatóságra, a Klímavédelemre, az Innovációra, és az adó és
járulékterhek adminisztráció csökkentése.
d. Fejlesztési célok és feladatok: Javaslat: Egyedi alternatív energia rendszerek közösségi rendszerek környezetileg fenntartható alkalmazása.
Szükséglet (12)
(SZ12) A kockázatkezelési, növénybiztosítási rendszerben való részvétel arányának növelése, az ágazat kiegyensúlyozott jövedelemtermelő képességének növelése érdekében.
Kockázat-csökkentő beruházások számának növelése, ágazatspecifikus kockázatkezelési eszközök elterjesztése, valamint a telepi víztározás, vízvisszatartás és
csatornarendszer fejlesztése.
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: Javaslat: Az együttműködéseknek ki kell terjedni a Környezeti fenntarthatóságra, az Innovációra. Telepi víztározás és vízvisszatartás,
talajállapot javítása, ösztönzése.
Szükséglet (13)
(SZ13) A mezőgazdaság energiafelhasználás hatékonyságának javítása a mezőgazdasági épületek energiahatékonyságával, valamint az alkalmazott géppark és technológiák
energia-racionalizálásával
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: Javaslat: A klímavédelemre is ki kell terjedjen!
Szükséglet (14)
(SZ14) Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre, megújuló
energiára(nap, szél)) épülő és helyi igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj
szervesanyag-utánpótlását is biztosító komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: Javaslat: A klímavédelemre is ki kell terjedjen!
d. Fejlesztési célok és feladatok:
Javaslat:
• Több gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) és altarnatív
energiára épülő és helyi igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, napenergia és/vagy szélenergia rendszerek illetve állattenyésztő telepek esetében
biogázerőművek, napenergia és/vagy szélenergia rendszerek valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági
követelményeket teljesítő támogatása.
• A mezőgazdasági melléktermék szállításának és tárolásának támogatása.
Szükséglet (22)
(SZ22) Élelmiszeripari KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása,
szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések.*5
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: Javaslat: Meg kell jelölni a Környezet, és a Klíma horizontális célokat is! Nem történhet fejlesztés ezen szempontok figyelembevétele
nélkül! Horizontális cél az adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése.

d. Fejlesztési célok és feladatok: Környezetbarát egyedi alternatív energiarendszerek alkalmazásának ösztönzése
Szükséglet (23)
(SZ23) Az élelmiszeripari vállalatok által felhasznált inputok (első sorban energia- víz, nyersanyag) hatékonyságjavítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az
élelmezésbiztonság fenntartható fejlesztése érdekében
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: Javaslat: Meg kell jelölni a Klíma és innováció horizontális célokat is! Nem történhet fejlesztés ezen szempontok figyelembevétele
nélkül! Horizontális cél az adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése.
Szükséglet (24)
(SZ24) Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása önkéntes mezőgazdasági
terméktanúsítási rendszerekben
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: Javaslat: Meg kell jelölni a Klíma és Környezet horizontális célokat is! Pl. BIO minősítés. Nem történhet fejlesztés ezen szempontok
figyelembevétele nélkül! Horizontális cél az adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése.

Továbbá az 1/a-b-c prioritáshoz/fókuszterületekhez kapcsolódóan élelmiszer-feldolgozásra vonatkozóan:
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: Javaslat: Meg kell jelölni a Klíma és Környezet horizontális célokat is!
Célok, feladatok:
1/C
c) Javaslat:
+ Tanulmányutak a vidéki gazdaság szereplői szervezői és döntéshozói részére
+ Civil szervezetek ismeretátadási lehetőségeinek megerősítése,
+ Közoktatásban résztvevők, szociálisan, hátrányos helyzetben levők részére gyakorlati ismeret átadás
+ Demonstrációs programok(EMVA 15 cikk 4.) főként feldolgozás, értékesítés, foglalkoztatás, GMO, klímavédelem, tájfajták, bio, EU minőségi rendszerek, alternatív energia
témákban
Szükséglet (26)
(SZ26)A mezőgazdasághoz kötődő fajok természeti helyzetének javítása (a fajok és élőhelyek igényeit figyelembevevő földhasználat
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: Javaslat: Meg kell jelölni a Klíma és az Innováció horizontális célt is!
Szükséglet (27)
(SZ27) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: Javaslat: Meg kell jelölni a Klíma és az Innováció horizontális célt is!
Szükséglet (29)
(SZ29) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos gazdálkodás fejlesztése
Javaslat: 1/c és 2. és 3. és a 6. prioritás része is kell legyen! Meg kell jelölni a Klíma horizontális célt is!
Szükséglet (30)
(SZ30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
Javaslat: 1/c és 2. és 3. és a 6. prioritás része is kell legyen! Meg kell jelölni a Klíma horizontális célt is!
Szükséglet (36)
(SZ36) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
Javaslat: 1/c és 2. és 3. és a 4,5,6. prioritás része is kell legyen! Meg kell jelölni a Klíma és Innováció horizontális célt is!
Szükséglet (38)
(SZ38) Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció
Javaslat: 1/c és 2. és 3. és a 4,5 prioritás része is kell legyen! Meg kell jelölni a Klíma és Környezet horizontális célt is! Horizontális cél az adó és járulékterhek adminisztráció
csökkentése.
d. Fejlesztési célok és feladatok6: Javaslat:
• Vállalkozói, és egyéb (termelői, kézműves, értékesítési, szervezői) együttműködések kialakításának támogatása;
• A munkahelyteremtés, önfoglalkoztatás támogatása a vidéki térségekben.
+ Szolidáris farmok diverzifikációs támogatása (Gazda + iskolák, bűnmegelőzés, drogprevenció, mentális és/vagy fizikális sérültek rehabilitációja

Szükséglet (39)
(SZ39) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgáltatások
Javaslat: 1/c és 2. és 3. 6. prioritás része is kell legyen! Meg kell jelölni a Innováció horizontális célt is! Horizontális cél az adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése.
6 Előzetes tartalom, továbbfejlesztés alatt.
d. Fejlesztési célok és feladatok: Javaslat:
• Helyi, közösségi, kisléptékű megújuló energiatermelési és szolgáltatási infrastruktúra fejlesztések, helyi megújuló energiastratégia kidolgozása
• Kisléptékű vízellátó / szennyvíz rendszerek, vízgazdálkodási infrastruktúra építése, felújítása, vízvisszatartást célzó, táj- és vízgazdálkodási, valamint gazdasági funkciójú
közösségi létesítmények, beavatkozások,
Helyi, gazdasági funkciójú létesítmények, kézműves műhelyek beavatkozások fejlesztése, felújítása (Malmok, majorok…) közjót szolgáló termelés/ oktatás/
turizmus/szolgáltatásba bevonása,
• Közétkeztetési szolgáltatás fejlesztése helyi kapacitásbővítéssel (közkonyhák felújítása, főzőkonyhákká történő átalakítása, eszközbeszerzések támogatása). (Köszönjük!)
Szükséglet (40)
(SZ40) Térségen belüli együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések
Javaslat: 1/c és 2. és 3. prioritás része is kell legyen! Meg kell jelölni a Innováció horizontális célt is! Horizontális cél az adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése.
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Hagyományok Háza
Egyéb észrevétel
Az azonosított fejlesztési területek fókuszterületenként
1/A
(3) Termelői és szolgáltatói oldal szakmai felkészültségének javítása, szakmai továbbképzési rendszer megújítása: strukturálása és megerősítése, tekintettel a szakágazati
igényekre,
Javaslat: vidéki turisztikai szolgáltatók, kézművesek, vidékfejlesztés és környezetvédelem civil szervezetei
1/C
Javaslat:
+ Tanulmányutak a vidéki gazdaság szereplői szervezői és döntéshozói részére
+ Civil szervezetek ismeretátadási lehetőségeinek megerősítése,
+ Közoktatásban résztvevők, szociálisan, hátrányos helyzetben levők részére gyakorlati ismeret átadás
2. prioritás
Javaslat:

Jogi, adó, pénzügyi, számviteli, hatósági díj, adminisztratív bürokrácia racionalizáció.
Fókuszterület (2B)
Megfelelően képzett gazdálkodók mezőgazdasági ágazatba való belépésének és különösen a generációs megújulásnak az előmozdítása
Javaslat:
Háztáji, kistermelői tanácsadás, képzés.
3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása
Fókuszterület (3A)
Az elsődleges termelők versenyképességének növelése az agrár-élelmiszerláncba való jobb integrálásuk által a minőségrendszereken keresztül, mezőgazdasági termékek
hozzáadott értéke, helyi piacok és rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, termelői csoportok és szakmaközi szervezetek
Javaslat:
Minőségi tanúsítás fenntartásához, megújításához nyújtott támogatás!!!!!!
Később szerepel, „4. PRIORITÁS: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása” de itt is kell.
Fókuszterület (5D)
A mezőgazdaságból származó üvegház gáz és ammónia kibcsátás csökkentése
Javaslat:
Egyedi napelemes, szélenergiás rendszerek alkalmazásához támogatás termelők, kézművesek, turisztikai szolgáltatók, kkv vállalkozások számára

2013. november 20. 10:08

Hagyományok Háza
Egyéb észrevétel
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása
Megjegyzés: a táblázat értelmezésének elősegítése érdekében:
2014–2020-as időszakban nyújtandó vidékfejlesztési támogatás hat, uniós szintű prioritásban jutnak részletesebben is kifejezésre:
(1) a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:
1.(a) az innovációnak és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése a vidéki térségekben;
1.(b) a kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság és az erdészet, valamint a kutatás és az innováció között;
1.(c) az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban;
1.(d) tudásátadás, innováció, egész életen át való tanulás, együttműködési formák a hagyományos kézműves területeken, együttműködés lehetőségei a vidéki szolgáltató
tevékenységi formák szereplői a mezőgazdasági kistermelők között.
(2) a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, különös tekintettel a
következő területekre:
2.(a) a szerkezetátalakítás megkönnyítése a jelentős strukturális problémákkal küzdő mezőgazdasági üzemekben, nevezetesen a csekély piaci jelenléttel rendelkező
üzemekben, bizonyos ágazatokban működő piacorientált üzemekben és azon üzemekben, amelyek esetében a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálására van szükség;
2.(b) a generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdasági ágazatban.
(3) az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása, különös tekintettel a következő területekre:
3.(a) az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba a minőségrendszerek, a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, a
termelői csoportok és a szakmaközi szervezetek révén;
3.(b) a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés támogatása;
(4) a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése és javítása, különös tekintettel a következő területekre:
4.(a) a biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000 területeken és a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása és megőrzése,
valamint az európai tájak állapotának helyreállítása és megőrzése;
4.(b) a vízgazdálkodás javítása;
4.(c) a talajgazdálkodás javítása;
(5) az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxidkibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő
elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, különös tekintettel a következő területekre:
5.(a) a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása;
5.(b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása;
5.(c) a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő szállításának és
felhasználásának megkönnyítése;
5.(d) a mezőgazdaságból származó dinitrogén-oxid- és metánkibocsátás
csökkentése;
5.(e) a szénmegkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben;
(6) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:
6.(a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez;
6.(b) a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben;
6.(c) az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele
Javaslat: Átfogó célok közé a VP-ben Környezet, Klíma, Innováció mellé kerüljön bele a megélhetés (foglalkoztatás, önfoglalkoztatás); és a Adminisztrációs és adó, járulékterhek.
(7) Fogyasztói tudatosság, környezettudatosság növelése
Javaslat: 1/c
(8) Technológiai fejlesztés a kertészeti és állattenyésztési ágazatokban.
Javaslat: 4/a-b-c; 5/a-b-c-d-e
(9) ) A meglévő vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, korszerűsítése, az öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció ösztönzése..
Javaslat: 4/b; 5/b,e
(10) Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének növelése, a termelői együttműködések ösztönzése, termékpálya-rendszerek kialakítása.
Javaslat: 1/a,c; 6/a-b-c

(14) Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi
igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító
komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.
Javaslat: 1/c, 2/a, 4/b, 6/b
(22) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása,
szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések.*4
Javaslat: 1/c, 5/a,b,c, 6/b + horizontális adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése
(23) Az élelmiszer-feldolgozásban használt inputok (első sorban
energia- víz, nyersanyag) hatékonyság-javítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az élelmezésbiztonság fenntartható fejlesztése érdekében.
Javaslat: 1/c, 2,a, 5 a, c
(24) Együttműködések erősítése: Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása
önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.
Javaslat: 1/c, 2/a, 5/a, b, c, 6/b + horizontális adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése

A rövid ellátási láncban (REL) értékesítő termelők hatékonyságának és jövedelmezőségének javítása az energia-hatékony kereskedelmi eszközök és kapacitások fejlesztésével
Javaslat: 5/c + horizontális adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése
(27) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
Javaslat: 1/c, 2/a, 5/a,b,c, 6/b + horizontális adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése
(28) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása
Javaslat: 1/a,c, 2/a, 5/b,c, 6/b
(29) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos gazdálkodás fejlesztése
Javaslat: 1/a,c, 2/a, 5/a,b,c, 6/b + horizontális adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése
(30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
Javaslat: 1/a,c, 2/a, 5/a,b,c, 6/b + horizontális adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése
(31) A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése)
Javaslat: 1/a,c, 2/a, 5/a,b,c, 6/b
(32) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése
Javaslat: 1/a,c, 2/a, 5/b,c, 6/b
(33) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
Javaslat: 1/a,c, 2/a, 5/b,c, 6/b
(34) Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
Javaslat: 1/a,c, 2/a, 5/b,c, 6/b
(36) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
Javaslat: 1/c, 2/a, 5/a,b,c, 6/b
(38) Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció
Javaslat: 1/c, 2/a, 3/a, 5/a,b,c, + horizontális adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése
39) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgltatások
Javaslat: 1/c, 2/a, 3/a, 5/a,b,c, + horizontális adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése
(40) Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések
Javaslat: 1/c, 2/a, 3/a, 5/a,b,c, + horizontális adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése
(41) A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER)
Javaslat: 1/c, 2/a, 3/a, 5/a,b,c, + horizontális adó és járulékterhek adminisztráció csökkentése
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4. SWOT ELEMZÉS ÉS A SZÜKSÉGLETEK AZONOSÍTÁSA
A vidéki népesség aránya a tagállamok összehasonlításában a legmagasabbak közé tartozik. A vidéki területek népsűrűsége alacsonyabb, mint az országos átlag, annak
mintegy kétharmada. Az ország területének 66,6%-a vidéki és 0,6%-a városi terület.
A jövedelmi helyzet vonatkozásában a termelési tényezőkre vetített jövedelem és a gazdálkodók életszínvonala is elmarad a többi ágazatétól és az uniós átlagtól is. A bruttó
hozzáadott érték az ágazatban szintén átlag alatti.
Az erdők aránya hazánkban 2010-ben az összes földterület 21,9%-ára terjedt ki. Az európai átlag 42%.
Az erdők elsődleges rendeltetése Erdőterület 2009. XII. 31. 2010. XII. 31.
%
Védelmi erdő 35,8 35,8

Gazdasági erdő 63,0 63,1
Egészségügyi-szociális, turisztikai + oktatás, kutatás célját szolgáló erdő (Közjóléti erdő) 1,2 1,1
Összesen 100,0 100,0

A rövid ellátási láncokban értékesített termék kínálata és a kereslet is stabil és uniós összehasonlításban is jelentős Magyarországon. A GfK Háztartáspanel adatai szerint a
piacok reneszánszukat élik, hiszen az elmúlt évtizedben a piaci költés megkétszereződött: a 2000. évi 70 milliárd forintról 2011-re 130 milliárd forintra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a
piac, mint értékesítési csatorna megőrizte 5 százalék körüli részarányát a napi fogyasztási cikkek háztartási fogyasztásából, ami tekintettel a piacon kívüli nem modern
kereskedelmi formák (egyéb értékesítés és független kisboltok) folyamatos térvesztésére, jelentős teljesítmény.
A mezőgazdasági termelők között a termékfeldolgozást (és közvetlen értékesítést) folytató egyéni gazdaságok száma 25,7 ezer (5 százalék), míg a társas vállalkozásoké 629 (9
százalék) volt 2010-ben.

4.1.3 GYENGESÉG:
Javaslat: HIÁNYZIK a magas ÁFA teher és adó-járulék teher, hatósági díj terhek. Magas bürokráciai teher. Alacsony vásárlóerő
Indoklás: A magyarországi KKV szektor versenyképességének erősítése érdekében az Európai Unió 2012-ben két országspecifikus ajánlást fogalmazott meg:
•- (5)/1 Hajtsa végre az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedéseket.
•- (5)/3 Csökkentse az adószabályok betartásával kapcsolatos költségeket, és alkosson stabil, törvényes és nem torzító társasági adózási kereteket.
3. számú ország-specifikus ajánlás (2012): A 2011–2012. évi adóváltozások alacsony jövedelműekre gyakorolt hatásainak fenntartható, költségvetési szempontból semleges
módon történő enyhítése révén alakítsa át a munkát terhelő adókat foglalkoztatás-barátabbá, például az energiaadókra és a rendszeres vagyonadókra való
hangsúlyáthelyezéssel.)
Vásárlóerő: A GfK vásárlóerő-paritás indexe szerint Magyarországon: Az egy főre jutó országos vásárlóerő 5009 euró, ami a 9,9 millió fős magyar összlakosságra vetítve
összesen 50 milliárd eurónyi pénzösszeget jelent. Havonta tehát 417 eurót költhetünk el, ami a mostani árfolyam mellett 122 ezer forint. Az évi húszezer eurós német átlag alig
negyede, de a szlovákok 7473 eurójánál is sokkal kevesebb. Forrás: http://index.hu/gazdasag/2013/10/28/gfk/
A jövedelmi helyzet vonatkozásában termelési tényezőkre vetített jövedelem és a gazdálkodók életszínvonala is elmarad a többi ágazatétól és az uniós átlagtól is. A bruttó
hozzáadott érték az ágazatban szintén átlag alatti.
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2. TAGÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSI RÉGIÓ
2.1. A program által lefedett földrajzi terület
A fejlesztéspolitika regionális alapegységeit Magyarországon 2014-2020 között a NUTS 3 szintű megyék képezik.
A Közös Stratégiai Keretről szóló Rendeletben2 rögzített 2014-2020 közötti regionális besorolás szerint Magyarország régióinak és megyéinek besorolása a GDP indexek
alapján a következő:
Kevésbé fejlett régiók (az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-27 átlagos GDP értékének 75 %-át):
Közép-Dunántúl: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye
Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson, Vas, Zala megye
Dél-Dunántúl: Baranya, Tolna, Somogy megye
Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunk-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
Átmeneti régiók (az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP értékének 75 %-a és 90 %-a közé esik): Magyarországon nincs ilyen megye.
Fejlettebb régiók (az egy főre jutó GDP az EUA lehatárolás alapja
Nagyon köszönjük, hogy az első véleményezési anyagot kiegészítve megfogalmazták a korábban közigazgatásilag különálló, majd összevont települések fejleszthetőségét, a
vidéki térség definíciójának kiszélesítésével.
Eszerint vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:
o a népesség 10 ezer főnél kevesebb, akkor is, ha a népsűrűség meghaladja a 120 fő/km2 értéket (összesen 3007 település, 3,97 millió lakos, 75 775 km2);
o a népsűrűség 120 fő/km2 érték alatt van (további 35 település, 591 410 fő és 7007 km2);
o a fenti kritériumok alapján nem jogosult városok külterülete 2%-nál magasabb külterületi lakossági arány esetén - pl. tanyavilággal rendelkező városok;
o a fenti kritériumok alapján nem jogosult városok (kivéve budapesti agglomeráció) azon településrészei, amelyek egykor önálló közigazgatási egységként (községként)
működtek. (A támogatásra jogosult településrészek lehatárolása érdekében szükséges a szakmai szempontok részletes kidolgozása.)
o Alapvetően nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.
Megjegyzés (jelzik az anyagban hogy kidolgozás alatt): Mezővárosok esetén esetleg még fontos lenne megteremtetni további területek (mezővárosok) vidéki térségek közé
sorolását (lsd GPS index).
Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett éves adatsor, melyből látható, hogy a mezőgazdaság beruházása 2007 óta csak 2011-ben tudta meghaladni az amortizáció értékét,
ekkor a nettó beruházás 9,47 milliárd Ft-ot ért el. A nettó beruházás értéke így 2007 és 2010 között 20-30 milliárd Ft-tal elmaradt az amortizációtól, mely egyértelműen jelzi az
ágazat folyamatos műszaki-technológiai lemaradását. Az élelmiszeriparban a beruházások értéke 2007-2010 között folyamatosan negatív, a nettó beruházások értéke -21,4 mrd
Ft-ról -106,4 md Ft/év-re romlott, vagyis az amortizációs érték alatt maradt.
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A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló […] rendelet 7. cikkének (2)
bekezdésével összhangban Magyarország teljes területére vonatkozik, valamennyi NUTS2 és NUTS 3 szintű régiót lefed. A fejlesztéspolitika regionális alapegységeit
Magyarországon 2014-2020 között a NUTS 3 szintű megyék képezik.
A Megyei Önkormányzatok vidékfejlesztési feladataira nem tér ki az anyag, szükséges lenne a feladatok meghatározása, illetve az ehhez rendelt fejlesztési források betervezése.
Területi lehatárolás
A vidéki térségek lehatárolási javaslata a 2014-2020 Vidékfejlesztési Programban:
Alapelvek:

• A lehatárolást a program vidéki térségekre irányuló intézkedései (6-os prioritás intézkedései és CLLD keretében megvalósuló fejlesztések) esetében egységesen kezeljük.
• A 2007-2013 időszaki lehatárolás radikális megváltoztatása nem javasolt, tekintettel arra, hogy a 2007-2013 időszakban az ország településeinek döntő többsége igénybe
vehetett európai uniós vidékfejlesztési forrásokat (teljes LEADER lefedettség) és az ország legtöbb vidékies településén továbbra is szükség van ezen források bevonására
ahhoz, hogy a közösségek fejlesztési igényei kielégíthetőek legyenek.
• Végső soron a lehatárolás eredményeként településlista meghatározása válik szükségessé, amely a program és a jogcím kiírások részét képezi.
• Fontosnak tartjuk a támogatási rendszerben a város-vidék együttműködés lehetőségének biztosítását.
A lehatárolás alapját a 2007-2013 időszaki LEADER (a legtágabb) térségi lehatárolás adja, kisebb kiegészítésekkel, korrekcióval.
Az ország vidéki térségeinek településszerkezete nem egységes, így kidolgozás és egyeztetés alatt áll, hogy milyen területi differenciát alkalmazzanak arra vonatkozóan, hogy a
vidéki térség definíciónak egyaránt kell kezelnie az aprófalvas dunántúli, borsodi és a mezővárosi településszerkezetű alföldi vidéki térséget.
Hiányoznak a tanyás, aprófalvas térségek, hiányzik az elvándorlás problematikájának felvázolása, a mezőgazdaság fejlesztési lehetőségei.
SWOT elemzés
A SWOT elemzés adja a VP helyzetértékelését.
Alaposan átgondolt, az alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások rövid összefoglalója lényegre törő, folyamatosan szem előtt tartja a Partnerségi Megállapodás
releváns részeit. Különösen hangsúlyos a Gyengeségek „összeállítása” és alátámasztása, valamint az ahhoz kapcsolódó Lehetőségek listázása.
Három fő elvárás: teljesség, megalapozottság, logikai összhang.
Fontos a környezetvédelem, az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint az innováció, átfogó célok figyelembevétele.
PRIORITÁSOK
A Vidékfejlesztési Program prioritásait az EMVA rendelet jelöli ki. A VP-ben valamennyi EMVA prioritással (6 prioritás) terveztek. A prioritásokhoz kapcsolódóan az EMVA
fókuszterületeket (18 fókuszterület) is meghatároz, melyek többségével terveztek a programban. Ezen túl az EMVA három átfogó célkitűzést is nevesít (környezet, klíma, innováció),
melyeket érvényesítettek a programban.
A prioritásoknál jó meghatározott a kapcsolódás az OTFK kapcsolódó prioritásaihoz, illetve a vonatkozó hazai szakpolitikai stratégiákhoz (pl. Nemzeti Vidékstratégia).
1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben (3 fókuszterülettel);
2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív
mezőgazdasági technológiák és fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése (2 fókuszterülettel);
3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása (2 fókuszterülettel);
4. Prioritás: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása (3 fókuszterülettel);
5. Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban (5 fókuszterülettel);
6. Prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben (3 fókuszterülettel).
A prioritásokhoz 41 szükséglet kapcsolódik.
o Jelen változatában a VP nem sok lehetőséget ad területi diverzifikcióra, a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazott térségi komplex vidékfejlesztési programok (pl: aprófalvas
térségek fejlesztési programja, Cserehát, Tisza-völgy komplex fejlesztési program) fejlesztési irányait kiemelten kellene kezelni;
o Nyomatékosítani kellene a leghátrányosabb helyzetű térségekben megvalósuló, támogatható kezdeményezéseket;
o Vidéki turizmus / helyi termékek: a népművészet, a kézművesség nem szerepel a VP jelen változatában, fontos lenne ezek mellett a háztáji gazdálkodás népszerűsítése is;
o nagyon fontos, hogy ne csak alapanyagokat termeljen a mezőgazdaság, hanem szükséges lenne azok feldolgozása is, lehetőség szerint épüljenek/szerveződjenek gazdasági
vertikumok helyi, térségi szinten;
o megújuló erőforrások témakör alig érinti a szél illetve napenergia hasznosításának lehetőségét, a lokális jelentőségű vízi energia felhasználást,
o a CLLD módszer alkalmazhatósága kizárólag helyi, működő közösségeken múlik, így sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a közösségfejlesztésre. a helyi szereplőknek
meg kell tanítani a módszer használatát, előnyeit,
o Vízgazdálkodás: fontos a belvíz, illetve az árvízvédelmi rendszer továbbfejlesztése, szem előtt tartva a szélsőségek mérséklésének lehetőségét. Figyelmet érdemelne a
vízvisszatartásra is alkalmas természetes struktúrák szélesebb körű alkalmazása,
o VP indikatív forrásallokáció [Indikatív! ]
Prioritás %
1. A tudásátadás/innováció előmozdítása 3
2. A versenyképesség fokozása (élelmiszeriparral együtt) 42
3. Az élelmiszerlánc és a kockázatkezelés előmozdítása 3
4. Az ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 26
5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása 5
6. A fejlődés támogatása a vidéki térségekben 17
Technikai segítségnyújtás 4
Teljesítmény tartalék 7
Összesen 100
Egyértelmű, hogy a 2. prioritás kell leghangsúlyosabb legyen a VP-ban, azonban szükséges lenne átgondolni, hogy a vidéki gazdaság fellendülése nem várható el csak az
agrárium fejlődésétől, a 6. prioritásra szánt összeg alacsony.
Tervezett együttműködések a többi Operatív Programmal
a VP beavatkozásai szorosan kapcsolódnak a többi operatív program célrendszeréhez és intézkedéseihez. Szükséges lenne azonban a programok közti pontosabb lehatárolás!
GINOP:
1. mikro-, kis- és közép vállalkozások fejlesztése (2A fókuszterület (22), 3A fókuszterület (22), 6B fókuszterület (38)),
2. turizmusfejlesztés (6B fókuszterület (40)) országosan kiemelt programok, kiemelt és központi fejlesztések és hálózatos fejlesztések – a TOP értékhatár felett és kiemelt
programokhoz … kapcsolódóan; Bejárható Magyarország: országos, komplex szolgáltatásszervezési modell kialakítása és kapcsolódó csomóponti kulcsinfrastruktúra
fejlesztések (pihenőhelyek, szálláshelyek, attrakciók, kisvasutak …);
3. egyedi élelmiszer üzemi-beruházások köre (1B fókuszterület (25), 3A fókuszterület (25));
4. alapkutatások; innovációs projektek, klaszterek,
5. iskolarendszerű agrárszakképzés;
6. agrár szakigazgatás-fejlesztés, informatika,
7. helyi termék / Rövid Ellátási Lánc (REL): VP és TOP komplementer vállalkozásfejlesztés és gazdasági infrastruktúra;
8. szélessávú IKT kiépítése, vidéki térségekben is, e-közigazgatás, e-Magyarország pontok IKSZT-hez, szolgáltató terekhez kapcsolódva;
KEHOP:
1. energetikai (energia-megtakarítás, geotermikus energia, biomassza és mezőgazdasági melléktermék és hulladék-alapú energiatermelés) (5B fókuszterület (13)(23), 5C
fókuszterület (14)(20), 6B fókuszterület (39));
2. öntözésfejlesztési beruházások (5A prioritás (9)(32));

IKOP:
1. TEN-T, plusz vasúti, városi, elővárosi, illetve egyes TEN-T-hez kapcsolódó és egyéb térségi út;
EFOP:
1. agrár-szakigazgatási fejlesztések (Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal)
2. humán erőforrás biztosítása, szakemberek jelenlétének biztosítása,
3. hátrányos helyzetű térségekben megvalósuló, célzott beavatkozások (térségi programok);
TOP:
1. Helyi termék / Rövid Ellátási Lánc (REL): a) helyi termékek értékesítésének, piacra jutás infrastruktúrájának támogatása; b) közösségi (közintézményi) konyhák fejlesztése
élelmiszertermék előállításra valóm alkalmassá tételre; c) nem élelmiszer termékek REL;
2. Energetika / energiahatékonyság: Városfejlesztés: távfűtés és / vagy közösségi célú intézmények energiaellátásának megújítása fa alapú megújuló energiákkal;
3. Turizmus: vidék specifikus turizmus fejlesztése kivételével! minden turisztikai tématerület támogatásra kerülhet az ország egész területén, országhatártól függetlenül;
4. térségi utak egy része és városi, elővárosi kiegészítő fejlesztések;
5. Kisvárosokat és falvakat is együttesen magába foglaló vidéki térségek CLLD helyi gazdaságfejlesztés, szolgáltatások, elérhetőségek;
6. Térségi programok esetén: térségi fejlesztések, megyei fejlesztési programok, térségi ITI-k;
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló […] rendelet 7. cikkének (2)
bekezdésével összhangban Magyarország teljes területére vonatkozik, valamennyi NUTS2 és NUTS 3 szintű régiót lefed. A fejlesztéspolitika regionális alapegységeit
Magyarországon 2014-2020 között a NUTS 3 szintű megyék képezik.
A Megyei Önkormányzatok vidékfejlesztési feladataira nem tér ki az anyag, szükséges lenne a feladatok meghatározása, illetve az ehhez rendelt fejlesztési források betervezése.
Területi lehatárolás
A vidéki térségek lehatárolási javaslata a 2014-2020 Vidékfejlesztési Programban:
Alapelvek:
• A lehatárolást a program vidéki térségekre irányuló intézkedései (6-os prioritás intézkedései és CLLD keretében megvalósuló fejlesztések) esetében egységesen kezeljük.
• A 2007-2013 időszaki lehatárolás radikális megváltoztatása nem javasolt, tekintettel arra, hogy a 2007-2013 időszakban az ország településeinek döntő többsége igénybe
vehetett európai uniós vidékfejlesztési forrásokat (teljes LEADER lefedettség) és az ország legtöbb vidékies településén továbbra is szükség van ezen források bevonására
ahhoz, hogy a közösségek fejlesztési igényei kielégíthetőek legyenek.
• Végső soron a lehatárolás eredményeként településlista meghatározása válik szükségessé, amely a program és a jogcím kiírások részét képezi.
• Fontosnak tartjuk a támogatási rendszerben a város-vidék együttműködés lehetőségének biztosítását.
A lehatárolás alapját a 2007-2013 időszaki LEADER (a legtágabb) térségi lehatárolás adja, kisebb kiegészítésekkel, korrekcióval.
Az ország vidéki térségeinek településszerkezete nem egységes, így kidolgozás és egyeztetés alatt áll, hogy milyen területi differenciát alkalmazzanak arra vonatkozóan, hogy a
vidéki térség definíciónak egyaránt kell kezelnie az aprófalvas dunántúli, borsodi és a mezővárosi településszerkezetű alföldi vidéki térséget.
Hiányoznak a tanyás, aprófalvas térségek, hiányzik az elvándorlás problematikájának felvázolása, a mezőgazdaság fejlesztési lehetőségei.
SWOT elemzés
A SWOT elemzés adja a VP helyzetértékelését.
Alaposan átgondolt, az alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások rövid összefoglalója lényegre törő, folyamatosan szem előtt tartja a Partnerségi Megállapodás
releváns részeit. Különösen hangsúlyos a Gyengeségek „összeállítása” és alátámasztása, valamint az ahhoz kapcsolódó Lehetőségek listázása.
Három fő elvárás: teljesség, megalapozottság, logikai összhang.
Fontos a környezetvédelem, az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint az innováció, átfogó célok figyelembevétele.
PRIORITÁSOK
A Vidékfejlesztési Program prioritásait az EMVA rendelet jelöli ki. A VP-ben valamennyi EMVA prioritással (6 prioritás) terveztek. A prioritásokhoz kapcsolódóan az EMVA
fókuszterületeket (18 fókuszterület) is meghatároz, melyek többségével terveztek a programban. Ezen túl az EMVA három átfogó célkitűzést is nevesít (környezet, klíma, innováció),
melyeket érvényesítettek a programban.
A prioritásoknál jó meghatározott a kapcsolódás az OTFK kapcsolódó prioritásaihoz, illetve a vonatkozó hazai szakpolitikai stratégiákhoz (pl. Nemzeti Vidékstratégia).
1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben (3 fókuszterülettel);
2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív
mezőgazdasági technológiák és fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése (2 fókuszterülettel);
3. Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása (2 fókuszterülettel);
4. Prioritás: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása (3 fókuszterülettel);
5. Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban (5 fókuszterülettel);
6. Prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben (3 fókuszterülettel).
A prioritásokhoz 41 szükséglet kapcsolódik.
o Jelen változatában a VP nem sok lehetőséget ad területi diverzifikcióra, a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazott térségi komplex vidékfejlesztési programok (pl: aprófalvas
térségek fejlesztési programja, Cserehát, Tisza-völgy komplex fejlesztési program) fejlesztési irányait kiemelten kellene kezelni;
o Nyomatékosítani kellene a leghátrányosabb helyzetű térségekben megvalósuló, támogatható kezdeményezéseket;
o Vidéki turizmus / helyi termékek: a népművészet, a kézművesség nem szerepel a VP jelen változatában, fontos lenne ezek mellett a háztáji gazdálkodás népszerűsítése is;
o nagyon fontos, hogy ne csak alapanyagokat termeljen a mezőgazdaság, hanem szükséges lenne azok feldolgozása is, lehetőség szerint épüljenek/szerveződjenek gazdasági
vertikumok helyi, térségi szinten;
o megújuló erőforrások témakör alig érinti a szél illetve napenergia hasznosításának lehetőségét, a lokális jelentőségű vízi energia felhasználást,
o a CLLD módszer alkalmazhatósága kizárólag helyi, működő közösségeken múlik, így sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a közösségfejlesztésre. a helyi szereplőknek
meg kell tanítani a módszer használatát, előnyeit,
o Vízgazdálkodás: fontos a belvíz, illetve az árvízvédelmi rendszer továbbfejlesztése, szem előtt tartva a szélsőségek mérséklésének lehetőségét. Figyelmet érdemelne a

vízvisszatartásra is alkalmas természetes struktúrák szélesebb körű alkalmazása,
o VP indikatív forrásallokáció [Indikatív! ]
Prioritás %
1. A tudásátadás/innováció előmozdítása 3
2. A versenyképesség fokozása (élelmiszeriparral együtt) 42
3. Az élelmiszerlánc és a kockázatkezelés előmozdítása 3
4. Az ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 26
5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása 5
6. A fejlődés támogatása a vidéki térségekben 17
Technikai segítségnyújtás 4
Teljesítmény tartalék 7
Összesen 100
Egyértelmű, hogy a 2. prioritás kell leghangsúlyosabb legyen a VP-ben, azonban szükséges lenne átgondolni, hogy a vidéki gazdaság fellendülése nem várható el csak az
agrárium fejlődésétől, a 6. prioritásra szánt összeg alacsony.
Tervezett együttműködések a többi Operatív Programmal
a VP beavatkozásai szorosan kapcsolódnak a többi operatív program célrendszeréhez és intézkedéseihez. Szükséges lenne azonban a programok közti pontosabb lehatárolás!
GINOP:
1. mikro-, kis- és közép vállalkozások fejlesztése (2A fókuszterület (22), 3A fókuszterület (22), 6B fókuszterület (38)),
2. turizmusfejlesztés (6B fókuszterület (40)) országosan kiemelt programok, kiemelt és központi fejlesztések és hálózatos fejlesztések – a TOP értékhatár felett és kiemelt
programokhoz … kapcsolódóan; Bejárható Magyarország: országos, komplex szolgáltatásszervezési modell kialakítása és kapcsolódó csomóponti kulcsinfrastruktúra
fejlesztések (pihenőhelyek, szálláshelyek, attrakciók, kisvasutak …);
3. egyedi élelmiszer üzemi-beruházások köre (1B fókuszterület (25), 3A fókuszterület (25));
4. alapkutatások; innovációs projektek, klaszterek,
5. iskolarendszerű agrárszakképzés;
6. agrár szakigazgatás-fejlesztés, informatika,
7. helyi termék / Rövid Ellátási Lánc (REL): VP és TOP komplementer vállalkozásfejlesztés és gazdasági infrastruktúra;
8. szélessávú IKT kiépítése, vidéki térségekben is, e-közigazgatás, e-Magyarország pontok IKSZT-hez, szolgáltató terekhez kapcsolódva;
KEHOP:
1. energetikai (energia-megtakarítás, geotermikus energia, biomassza és mezőgazdasági melléktermék és hulladék-alapú energiatermelés) (5B fókuszterület (13)(23), 5C
fókuszterület (14)(20), 6B fókuszterület (39));
2. öntözésfejlesztési beruházások (5A prioritás (9)(32));

IKOP:
1. TEN-T, plusz vasúti, városi, elővárosi, illetve egyes TEN-T-hez kapcsolódó és egyéb térségi út;
EFOP:
1. agrár-szakigazgatási fejlesztések (Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal)
2. humán erőforrás biztosítása, szakemberek jelenlétének biztosítása,
3. hátrányos helyzetű térségekben megvalósuló, célzott beavatkozások (térségi programok);
TOP:
1. Helyi termék / Rövid Ellátási Lánc (REL): a) helyi termékek értékesítésének, piacra jutás infrastruktúrájának támogatása; b) közösségi (közintézményi) konyhák fejlesztése
élelmiszertermék előállításra valóm alkalmassá tételre; c) nem élelmiszer termékek REL;
2. Energetika / energiahatékonyság: Városfejlesztés: távfűtés és / vagy közösségi célú intézmények energiaellátásának megújítása fa alapú megújuló energiákkal;
3. Turizmus: vidék specifikus turizmus fejlesztése kivételével! minden turisztikai tématerület támogatásra kerülhet az ország egész területén, országhatártól függetlenül;
4. térségi utak egy része és városi, elővárosi kiegészítő fejlesztések;
5. Kisvárosokat és falvakat is együttesen magába foglaló vidéki térségek CLLD helyi gazdaságfejlesztés, szolgáltatások, elérhetőségek;
6. Térségi programok esetén: térségi fejlesztések, megyei fejlesztési programok, térségi ITI-k;
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Bátainé Balogh Erzsébet
Egyéb észrevétel
Eddig egyéni vállalkozónak kellett lennie, aki fiatal gazda támogatásban részesült, viszont a járulékos költségei közel a fele támogatást el is vitték. Kedvező lenne, ha nem is az
egész támogatási időszakra, de az első 2-3 évre kedvezményt kaphatnának.

2013. november 17. 20:01

Bátainé Balogh Erzsébet
Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az időjárási kockázatokra kötött biztosítási szerződések díjához nyújtandó támogatás összege nőhet. Javasoljuk az ország valamennyi régiójában a jégvédelmi elhárító rendszer
telepítését és működtetéséhez az állami támogatás biztosítását. A megmentett érték a bekerülési költség sokszorosa.
Javasoljuk a drágábbá váló víznyerő helyek elérésének (kútfúrás) támogatását.
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Zala Megyei Kormányhivatal
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
6. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben című fejezethez:

Javaslat a fiatalok helyben tartását segítő fejlesztésekhez:
Sajnos napjainkra erősen jellemző a fiatalok és a szakképzettek elvándorlása a vidéki területekről. Ez köszönhető természetesen a munkalehetőség hiányának vidéken, de
alapvetően a fiatalok (és a társadalom) szemléltével probléma van. Egyre több klasszikus szakma kerül nehéz helyzetbe azáltal, hogy kevésbé népszerű a fiatalok körében. El kell
érnünk, hogy az oktatás rugalmasabban tudja követni a piaci igényeket. A szakképzési hozzájárulás felhasználásának hatékonyságán szükséges javítanunk. Szükséges erősíteni
a szakmunkás tanulók gyakorlati oktatásának a vállalkozósokhoz történő kihelyezésén. A vállalkozó-kivitelezőket érdekelté kell tennünk, a tanulók foglalkoztatásában.
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Zala Megyei Kormányhivatal
A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben c. prioritással kapcsolatos észrevétel
8. A kiválasztott intézkedések leírása című fejezet
8.1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdásgban, az erdészetben és a vidéki térségekben alfejezethez
Dicsérendő, hogy a Vidékfejlesztési Program az ország teljes területére vonatkozik, így a program elérheti célkitűzését, hogy felzárkóztassa a vidéki településeket, azonban
differenciálni kellene a támogatás mértékét. Különbséget kellene tenni „kevésbé fejlett” és „kevésbé fejlett” települések között (nem népsűrűség, és/vagy lakosság alapján). Itt
már nem régiókról kellene beszélnünk, mert a szomszédos települések gyakran teljesen eltérő anyagi és infrastrukturális helyzetben vannak. Az egyes településeket sokkal
differenciáltabban, önmagukban kellene vizsgálni.
Mezőgazdaság kapcsolódása más célkitűzéshez:
Több településen – elsősorban dombvidékeken – jelentős probléma a csapadékvíz elvezető rendszer nem megfelelő kiépítettsége, sok esetben hiánya. Mezőgazdasággal
erősen összefügg a belterülettel határos termőföldek hasznosítása, mivel az ilyen szempontból nem megfelelően kiválasztott termeszteni kívánt növény nem fogja fel a
domborzat miatt elzúduló csapadékvizet, mely az adott településeken nagy károkat okoz (utakat, útpadkákat mos el, műtárgyakat hordalékkal telít). A programban szereplő vízi
létesítmények vízfelhasználásnak hatékonyságát együtt kellene vizsgálni a település mezőgazdasági tényezőivel, a fejlesztéseket kapcsoltan kell megvalósítani. Szükséges
lenne több hegyen záportároló létesítése, melyben összegyűjtött csapadékvíz egyúttal alkalmas öntözésre aszályos időszakban.
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Zala Megyei Kormányhivatal
Egyéb észrevétel
4.1.1. Átfogó leírás című, "Vidéki térségek társadalmi-gazdasági helyzete" alcímű fejezethez:
A tervezett prioritások között a vidéki környezet szebbé, élhetőbbé tételére nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni. Nyilvánvaló, hogy a vidéken kikapcsolódni vágyó embereket a
település szépsége, rendezettsége teszi vonzóvá, ez pedig akkor valósulna meg, ha az elmaradott falvak több pályázati forráshoz juthatnának a vidéki élet minőségének
javítására.

4.1.2. Erősségek fejezet
"Alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások rövid összefoglalója" című alfejezethez (16. oldal):
Az alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások közt nem található a kulturális örökségünk eróziójáról szóló helyzetértékelés. A veszélyek közt is szerepel a helyi kulturális
örökség eróziója. Ha már az erősségek közt szerepel – joggal – igazán érdemelne egy bővebb kifejtést, hogy mely ok/okok vezetnek vagy vezettek a pusztulásokhoz, hiszen ezen
tények ismeretében van lehetőség olyan stratégiák kidolgozására, mely az értékek megőrzését, pusztulásuk megakadályozását segítik elő, a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. Törvény tükrében. A potenciál kihasználatlansága is érdemelne egy részletes elemzést, hiszen a mai világban fontos hangsúlyt fektetni az ésszerű, gazdaságos,
energia-racionalizált újrahasznosításra. A műemlékek esetében kiemelt szerepe van a kutatásoknak, feltárásoknak, melyek eredményeit felhasználva lehet csak teljes körű
beavatkozást elvégezni.
A lehetőségek közé soroljuk a műemlékeink összekapcsolását más funkciókkal, melyek turisztikai vonzerőt jelentenek. Magyarországon a termálvíz turizmus jelentős, érdemes
lenne a lehetőségek közt szerepeltetni műemlékeink hasznosíthatósága szempontjából.

14.1.3. A Leader keretében megvalósított helyi fejlesztési stratégiák, a 36. cikkben szereplő "Együttműködés" intézkedés és a 21. cikkben szereplő az "Alapvető szolgáltatások és
falumegújítás a vidéki térségekben" intézkedés, valamint más KSK alapok keretében tervezett intézkedések közti komplementaritás című fejezet
5. bekezdéséhez (199. oldal):
Fontos kiemelni, hogy a város-vidék együttműködésben megvalósuló multifund helyi fejlesztési programok akkor szolgálhatják megfelelően a vidék fejlesztését, ha a város
részvétele nem jár együtt a források egyenlőtlen eloszlásával, a vidéki települések hátrányára.” Kiemelt hangsúlyt kell rá fektetni.
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Bognár Ferenc
Egyéb észrevétel
4.1.2. Erősségek fejezet
"Alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások rövid összefoglalója" című alfejezethez (16. oldal):
Az alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások közt nem található a kulturális örökségünk eróziójáról szóló helyzetértékelés. A veszélyek közt is szerepel a helyi kulturális
örökség eróziója. Ha már az erősségek közt szerepel – joggal – igazán érdemelne egy bővebb kifejtést, hogy mely ok/okok vezetnek vagy vezettek a pusztulásokhoz, hiszen ezen
tények ismeretében van lehetőség olyan stratégiák kidolgozására, mely az értékek megőrzését, pusztulásuk megakadályozását segítik elő, a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. Törvény tükrében. A potenciál kihasználatlansága is érdemelne egy részletes elemzést, hiszen a mai világban fontos hangsúlyt fektetni az ésszerű, gazdaságos,
energia-racionalizált újrahasznosításra. A műemlékek esetében kiemelt szerepe van a kutatásoknak, feltárásoknak, melyek eredményeit felhasználva lehet csak teljes körű
beavatkozást elvégezni.
A lehetőségek közé soroljuk a műemlékeink összekapcsolását más funkciókkal, melyek turisztikai vonzerőt jelentenek. Magyarországon a termálvíz turizmus jelentős, érdemes
lenne a lehetőségek közt szerepeltetni műemlékeink hasznosíthatósága szempontjából.

14.1.3. A Leader keretében megvalósított helyi fejlesztési stratégiák, a 36. cikkben szereplő "Együttműködés" intézkedés és a 21. cikkben szereplő az "Alapvető szolgáltatások és
falumegújítás a vidéki térségekben" intézkedés, valamint más KSK alapok keretében tervezett intézkedések közti komplementaritás című fejezet
5. bekezdéséhez (199. oldal):
Fontos kiemelni, hogy a város-vidék együttműködésben megvalósuló multifund helyi fejlesztési programok akkor szolgálhatják megfelelően a vidék fejlesztését, ha a város
részvétele nem jár együtt a források egyenlőtlen eloszlásával, a vidéki települések hátrányára.” Kiemelt hangsúlyt kell rá fektetni.

4.1.1. Átfogó leírás című, "Vidéki térségek társadalmi-gazdasági helyzete" alcímű fejezethez:
A tervezett prioritások között a vidéki környezet szebbé, élhetőbbé tételére nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni. Nyilvánvaló, hogy a vidéken kikapcsolódni vágyó embereket a
település szépsége, rendezettsége teszi vonzóvá, ez pedig akkor valósulna meg, ha az elmaradott falvak több pályázati forráshoz juthatnának a vidéki élet minőségének
javítására.
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Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft
Egyéb észrevétel
A Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft mindenben egyetért a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviseletének javaslataival.
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Baranya Megyei Önkormányzat
Egyéb észrevétel
A dokumentumról általánosságban:
A dokumentum korábbi munkaváltozatainak véleményezésében a Baranya Megyei Önkormányzat nem vett részt, így az OP jelen változatát megelőzően nem kaphatott objektív
képet a Program tartalmára vonatkozóan. Annak ellenére, hogy a jelenlegi véleményezés alapját az OP tervezetének 3. verziója biztosítja megállapítható, hogy a tervezet több
fejezet vonatkozásában kidolgozott tartalom nélkül, „kidolgozás alatt” megjegyzéssel került megküldésre. Bizonyos fejezetek kidolgozatlansága (pl. 4.2. fejezet, 46. oldal:
„Fejlesztési szükségletek azonosítása”, valamint 5.4. fejezet, 120. oldal; „A program végrehajtásának egyszerűsítését szolgáló intézkedések érdekében tett akciók és a
tanácsadói kapacitás leírása”) a tervezet jelen állapotában szakmailag aggályos.
Az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről alapján a megyei önkormányzatok feladata 2012. január 1-jét követően megváltoztak (11-13. §), ezért
javasoljuk, hogy a még kidolgozás alatt álló fejezetek szakmai tartalmának meghatározása mielőbb történjen meg a megyei önkormányzatok bevonásával.
A tervezetben az egyes prioritások és fókuszterületek kapcsán nem került meghatározásra (sem általánosságban sem taxatíve) az elérni kívánt célcsoport, a lehetséges pályázói
kör.
Javasoljuk, hogy a lehetséges célcsoport és pályázói kör meghatározása a VP valamennyi prioritása és fókuszterülete vonatkozásában mielőbb történjen meg a megyei
önkormányzatok bevonásával.

A VP tervezete nem tartalmaz Fogalomjegyzék fejezetet.
Javasoljuk, hogy a tervezet egységes értelmezése szempontjából kerüljön Fogalomjegyzék fejezet kidolgozásra.
A Kormány az 1242/2012 (VII.17.) Korm. határozatában nevesíti az Ős-Dráva Programot, melynek célja a Dráva térségének felszíni vízrendezésére alapozva a komplex,
természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távú fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az
Ormánságban. A program megközelítőleg 25 Milliárd forint nagyságrendű, és több eleme is érintett a VP prioritásai által.
Mindezek alapján javasoljuk az Ős-Dráva Program – mint kiemelt Kormányprogram – nevesítését a Vidékfejlesztési Programban, illetve annak prioritásaiban.
Véleményünk szerint az Ős-Dráva Program alábbi projektelemei illeszkednek a VP 3.0. számú tervezetében megfogalmazott prioritásokhoz és fókuszterületekhez, javasoljuk ezek
figyelembe vételét a Vidékfejlesztési Program további tervezése során:
Ős-Dráva Program releváns tématerületei:
II. Tájhasználat-váltás, tájgazdálkodás
- Művelési ág váltás (szántóból legelő), táblaméretek csökkentése; illetve Természetvédelmi célú művelési ág váltás, szántóból gyep, mocsár, nádas és ligetes
Erdőtelepítés, állandó borítású erdők létrehozása (erdőtelepítés, folyamatos erdőborítás fenntartása), faállomány-csere
- Hagyásfás, puhafás legelők rekultivációja
- Gyümölcsösök telepítése, bővítése, felújítása, gyümölcsfák telepítése az utak mellé, mezővédő erdősávok a szántók, legelők szélére
- Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodási rendszerek kialakítása
- Tájfajta kultúrnövények szaporítását végző kertek kialakítása
- Őshonos baromfifajták szaporítása, terjesztése
- A tájfajta növények és őshonos állatok, illetve az azokkal rendelkező gazdaságok bemutató és oktató hellyé fejlesztése
- Biomassza alapanyagok termesztése és gyűjtése
- Gyógynövények termesztése és gyűjtése
- A tájgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek megteremtése, eszközvásárlás
- Zöldségtermesztés
III. Állattenyésztés
- Legeltető állattartás feltételeinek megteremtése
- Állattartó telepek fejlesztése, állatvásárlások, állatkihelyezések

- Méhészetek kialakítása
IV. Feldolgozás, gazdaságfejlesztés, megújuló energia:
- Zöldség- és gyümölcsfeldolgozók létrehozása
- Tejfeldolgozók létrehozása (sajt, túró, egyéb tejtermékek előállítása)
- Hűtőházak kapacitás-fejlesztése
- Húsfeldolgozók létrehozása
- Mézfeldolgozók létrehozása
- Halfeldolgozók létrehozása
- Nádfeldolgozó kapacitás kialakítása
- Gyógynövény feldolgozó kapacitás kialakítása
- Kézművesség fejlesztése
- Épületenergetikai korszerűsítés
- Megújuló energiatermelés feltételeinek megteremtése (biogáz, biomassza, geotermia, nap, víz)
- Infrastruktúra fejlesztés (szélessávú internetkapcsolat, úthálózat, közművek stb.)
- K+F tevékenység
- Értékesítési pontok, szövetkezetek kialakítása
V. Turizmus
- Háttér-infrastruktúra (falu- ill. városmegújítás, parkosítás stb...)
- Ökoturisztikai infrastruktúra megteremtése (esőbeálló, madármegfigyelő útvonalak, bemutatóhelyek, túraállomások, tanösvények)
- Kerékpárút-hálózat, kerékpáros fogadóhelyek és szervizek kialakítása
- Vízi turizmus lehetőségeinek fejlesztése (kikötők, kempingek, eszközök, komp)
- Ifjúsági turizmus fejlesztése, erdei iskolahálózat kialakítása
- Hagyományőrző helyek kialakítása (kézművesség)
- Örökségturizmus fejlesztése (műemlékek, védett épületek)
- Turisztikai desztináció menedzsment létrehozása, natúrpark kialakítása, turisztikai információs rendszer működtetése
VI. Humánerőforrás-fejlesztés tervezése
- Szociális gazdasággal és civil szervezeti kapacitásfejlesztéssel kapcsolatos programok
- Szociális felzárkóztatási programok
- Közfoglalkoztatatás és a közfoglalkoztatotti rendszer továbbvitele
- Vállalkozóvá válás elősegítése, képzések
- Oktatás-nevelés és képzés a tájgazdálkodás alapjainak elsajátításáért; prevenció
- Hálózatszerű, egyénre szabott, munkaerő-piaci felkészítést célzó alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás mentori és képzési tevékenységekkel;
- Ős-Dráva Program megvalósítását illetve közösségfejlesztést célzó további egyéni és csoportos programok kidolgozása és megvalósítása, a fenntartható tájgazdálkodást és az
öngondoskodást segítő környezettudatos gazdálkodáshoz szükséges kompetenciák megalapozásáért és erősítésért.

A kiválasztott prioritások és fókuszterületek közül majd valamennyi tartalmaz élelmiszeriparra vonatkozó intézkedéseket. Az élelmiszeripar fejlesztése a 2014-2020-as
programozási időszak egyik kulcsterülete lehet, azonban az Operatív Programok jelenlegi tervezési változatai közül kizárólag a VP beavatkozási területei között jelenik meg.
Javasoljuk, hogy az élelmiszeripart érintő fejlesztések lehatárolása olyan módon történjen meg, hogy a VP 2.3. fejezetében meghatározott területi lehatárolás ne érintse
hátrányosan a területi hatályon kívül eső élelmiszeripari vállalkozásokat.
Amennyiben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a VP vonatkozásában is területi és ágazati szempontú lehatárolás kerül kidolgozásra (ennek
keretei jelenleg nem ismertek), és a mezőgazdasági tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozások a GINOP hatálya alól kizárásra kerülnek, javasoljuk, hogy
számukra a VP keretén belül nyíljon lehetőség épületenergetikai korszerűsítések és megújuló energiatermelésre irányuló beruházások finanszírozására.
Konkrét fejezetekhez:
A Tervezet 2.3. fejezetében (10. oldal) foglaltak alapján „A HACS dönthet úgy, hogy a jogosultakon kívül adott projekthez nem jogosult településeket is bevon az EMVA-jogosulti
körbe. Ennek feltétele az, hogy a város által HACS tagként, EMVA-ból megvalósított fejlesztések illeszkednek a HACS fejlesztési stratégiájához, és a lehatárolás szerint EMVA
jogosult településekkel együttműködésben valósulnak meg.”
Javasoljuk, hogy a HACS adott projektekhez nem jogosult településeket EMVA-jogosulti körbe való bevonására vonatkozó jogkörének, valamint a bevonás keret- és
feltételrendszerének kidolgozása mielőbb történjen meg a megyei önkormányzatok bevonásával.
A Tervezet 6.6.2. fejezetében (159. oldal) a Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének intézkedései eszközbeszerzésre, illetve kisléptékű infrastrukturális
beruházásokra fókuszálnak.
Javasoljuk a Program 6.B fókuszterületén belül tervezett intézkedések között nevesíteni Internetkapcsolat kiépítési lehetőségének támogatását.
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Jakab István
Egyéb észrevétel
Délegyháza Község Önkormányzat képviseletében eljárni jogosult dr. Riebl Antal polgármester úr megbízásából és meghatalmazásával kívánom előadni az alábbiakat:
Az operatív programok keretén belül kiírt pályázati források elosztásánál (és a konkrét pályázati anyagok elbírálásnál) tekintettel kellene lenni arra hogy egy-egy régión kistérségen - járáson belül az egyes pályázni kívánó települési önkormányzatok természeti-gazdasági-humán-és persze pénzügyi adottságai nem mindig jellemezhetőek a
régió-kistérség-járás általános jelzőszámaival, így nem minden esetben lehet két azonos régióból-kistérségből-járásból érkezett települési önkormányzati pályázatot fenti
mutatószámok alapján azonos elbírálási szempontok szerint "egy kalap alá venni".
Egy példa: pl: Budaörs és Délegyháza adottságai merőben eltérnek egymástól, azonban mint Közép-Mo-i régió tagjai azonos elbírálásban részesülnek, azonos pályázati források
állnak rendelkezésükre, azonban fejlődésük elősegítése érdekében teljesen más irányú támogatást igényelnének.
Köszönettel és tisztelettel:

Jakab István
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Vágvölgyi Gusztáv
Egyéb észrevétel
A Polyán Egyesület mindenben egyetért a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviselete által javasoltakkal, azaz:
Nagyon köszönjük, hogy az első véleményezési anyagot kiegészítve megfogalmazták a korábban közigazgatásilag különálló, majd összevont települések fejleszthetőségét, a
vidéki térség definíciójának kiszélesítésével.
Megjegyzés (jelzik az anyagban hogy kidolgozás alatt): Mezővárosok esetén esetleg még fontos lenne megteremtetni további területek (mezővárosok) vidéki térségek közé
sorolását (lsd GPS index).
Javaslat minden prioritás intézkedéshez:
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.

4. SWOT ELEMZÉS ÉS A SZÜKSÉGLETEK AZONOSÍTÁSA
Az erdők aránya hazánkban szükséges kiegészíteni a következőkkel:
Az erdők elsődleges rendeltetése Erdőterület 2009. XII. 31. 2010. XII. 31.
%
Védelmi erdő 35,8 35,8
Gazdasági erdő 63,0 63,1
Egészségügyi-szociális, turisztikai + oktatás, kutatás célját szolgáló erdő (Közjóléti erdő) 1,2 1,1
Összesen 100,0 100,0

4.1.3 GYENGESÉG:
Javaslat: HIÁNYZIK a magas ÁFA teher és adó-járulék teher, hatósági díj terhek. Magas bürokráciai teher. Alacsony vásárlóerő
Indoklás: A magyarországi KKV szektor versenyképességének erősítése érdekében az Európai Unió 2012-ben két országspecifikus ajánlást fogalmazott meg:
•- (5)/1 Hajtsa végre az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedéseket.
•- (5)/3 Csökkentse az adószabályok betartásával kapcsolatos költségeket, és alkosson stabil, törvényes és nem torzító társasági adózási kereteket.
3. számú ország-specifikus ajánlás (2012): A 2011–2012. évi adóváltozások alacsony jövedelműekre gyakorolt hatásainak fenntartható, költségvetési szempontból semleges
módon történő enyhítése révén alakítsa át a munkát terhelő adókat foglalkoztatás-barátabbá, például az energiaadókra és a rendszeres vagyonadókra való
hangsúlyáthelyezéssel.)
Vásárlóerő: A GfK vásárlóerő-paritás indexe szerint Magyarországon: Az egy főre jutó országos vásárlóerő 5009 euró, ami a 9,9 millió fős magyar összlakosságra vetítve
összesen 50 milliárd eurónyi pénzösszeget jelent. Havonta tehát 417 eurót költhetünk el, ami a mostani árfolyam mellett 122 ezer forint. Az évi húszezer eurós német átlag alig
negyede, de a szlovákok 7473 eurójánál is sokkal kevesebb. Forrás: http://index.hu/gazdasag/2013/10/28/gfk/

4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása
Javaslat: Átfogó célok közé a VP-ben Környezet, Klíma, Innováció mellé kerüljön bele a megélhetés (foglalkoztatás, önfoglalkoztatás); és a Adminisztrációs és adó, járulékterhek.
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Vágvölgyi Gusztáv
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
A Polyán Egyesület mindenben egyetért a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviselete által javasoltakkal, azaz:
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
6.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása
Javaslat:
Kisméretű infrastruktúra és megújuló energia beruházások támogatása első sorban lokális biomassza alapú vagy vegyes, többségi közösségi tulajdonban vagy egyéni
önfoglalkoztatást biztosítóvagy lakossági fenntartható energiaellátási megoldások által
6.6.2. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
Intézkedés előzetesen tervezett tartalma: (CLLD-ben később benne van)
+ Tanyapedagógia megvalósítása
+ Közösségi feldolgozó inkubátorházak
+ Épített örökségeink funkcionális megújítása. (Major, malom…)
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- 6 a-b-c) Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének növelése, a termelői együttműködések ösztönzése, termékpálya-rendszerek kialakítása.
- 6 b) Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi
igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító
komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.
- 6 b) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása,
szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések
- 6 b) Együttműködések erősítése: Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása
önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.
- 6 b) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
- 6 b) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása
- 6 b) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos gazdálkodás fejlesztése
- 6 b) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése

- 6 b) A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése)
- 6 b) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése
- 6 b) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
- 6 b) Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
- 6 b) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése

2013. november 14. 12:43

Vágvölgyi Gusztáv
Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Polyán Egyesület mindenben egyetért a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviselete által javasoltakkal, azaz:
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
Javaslat: Alternatív egyedi napelemes, szélenergia termelő rendszerek támogatása.
5.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:
Az intézkedéshez kapcsolódó indikátorok pontos listája és értékei a tervezés később fázisában dolgozzuk ki az EMVA indikátor listája alapján.
• Hatékonyságjavítással fejlesztett öntözőrendszerek, vízvisszatartáson alapuló rendszerek száma / összes meglévő öntözőrendszer (db)
• Mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek, gazdaságok energia, víz, alapanyag és egyéb input-hatékonyságának javítását célzó beruházások száma (db)
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- 5 a-b-c-d-e) Technológiai fejlesztés a kertészeti és állattenyésztési ágazatokban.
- 5 b, e) A meglévő vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, korszerűsítése, az öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció ösztönzése..
- 5 a-b-c) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása,
szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések.
- 5 a, c) Az élelmiszer-feldolgozásban használt inputok (első sorban energia- víz, nyersanyag) hatékonyság-javítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az
élelmezésbiztonság fenntartható fejlesztése érdekében.
- 5 a-b-c) Együttműködések erősítése: Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása
önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.
- 5 c) A rövid ellátási láncban (REL) értékesítő termelők hatékonyságának és jövedelmezőségének javítása az energia-hatékony kereskedelmi eszközök és kapacitások
fejlesztésével
- 5 a-b-c) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
- 5 b c) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása
- 5 a-b-c) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos gazdálkodás fejlesztése
- 5 a-b-c) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
- 5 a-b-c) A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése)
- 5 b-c) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése
- 5 b-c) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
- 5 b-c) Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
- 5 a-b-c) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
- 5 a-b-c) Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció
- 5 a-b-c) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgltatások
- 5 a-b-c) Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések
- 5 a-b-c) A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER)
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Vágvölgyi Gusztáv
A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása c. prioritással kapcsolatos
észrevétel
A Polyán Egyesület mindenben egyetért a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviselete által javasoltakkal, azaz:
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
Megjegyzés: Üdvözöljük a zöld pont alapú kifizetési rendszert!
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- 4a-b-c) Technológiai fejlesztés a kertészeti és állattenyésztési ágazatokban.
- 4b ) A meglévő vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, korszerűsítése, az öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció ösztönzése..
- 4b) Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi
igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító
komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.
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Vágvölgyi Gusztáv
Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén
történő előmozdítása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Polyán Egyesület mindenben egyetért a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviselete által javasoltakkal, azaz:
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
3.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása
• A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése

Javaslat:
o Új részvétel és a részvétel folytatásának támogatása EU minőségrendszerekben
o Új részvétel és a részvétel folytatásának támogatása nemzeti minőségrendszerekben
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció
- Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgltatások
- Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések
- A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER)
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Vágvölgyi Gusztáv
A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az
innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Polyán Egyesület mindenben egyetért a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviselete által javasoltakkal, azaz:
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
1.6.3. Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása
A támogatás a tagállami meghatározás alapján mezőgazdasági kisüzemnek minősülő üzemnek ítélhető oda.
Megjegyzés: Kérnénk lehivatkozni ezt a tagállami meghatározást.
Kérjük a nem kisüzemi fogalom alá eső gazdaságok, kistermelők, kézművesek részére is igényelhető legyen a támogatás.
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- 2a) Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi
igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító
komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.
- Az élelmiszer-feldolgozásban használt inputok (első sorban energia- víz, nyersanyag) hatékonyság-javítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az élelmezésbiztonság
fenntartható fejlesztése érdekében.
- Együttműködések erősítése: Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása
önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.
- A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
- Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása
- Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
- A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése)
- A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése
- A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
- Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
- Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
- Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció
- Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgltatások
- Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések
- A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER)
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Vágvölgyi Gusztáv
A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Polyán Egyesület mindenben egyetért a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviselete által javasoltakkal, azaz:
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
1.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása
Javaslat:
Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek
• 15.2 Bemutató üzemi, gazdaság programok , demonstrációs projektek
• 15.3Tájékoztatási szolgáltatás
15.4 Tanulmányutak
Együttműködések:
- Szolidáris farmok diverzifikációs támogatása (Gazda + iskolák, bűnmegelőzés, drogprevenció, mentális és/vagy fizikális sérültek rehabilitációja
- Termelői, értékesítési közösségi együttműködések
1.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:
Vidéki térségben élők részvétele tanulmányutakon, ismeretátadásokon
Szolidáris farmok száma, szolgáltatásban résztvevők száma
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- Fogyasztói tudatosság, környezettudatosság növelése
- Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének növelése, a termelői együttműködések ösztönzése, termékpálya-rendszerek kialakítása.
- Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi igényeket
kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító
komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.
- Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása,
szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések.
- Együttműködések erősítése: Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása
önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.

- A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
- Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása
- Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
- A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése)
- A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése
- A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
- Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
- Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
- Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció
- Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgltatások
- Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések
- A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER)
Az azonosított fejlesztési terület kiegészítése:
1/A Termelői és szolgáltatói oldal szakmai felkészültségének javítása, szakmai továbbképzési rendszer megújítása: strukturálása és megerősítése, tekintettel a szakágazati
igényekre: Javaslat: vidéki turisztikai szolgáltatók, kézművesek, vidékfejlesztés és környezetvédelem civil szervezetei
1/C
Javaslat:
+ Tanulmányutak a vidéki gazdaság szereplői szervezői és döntéshozói részére
+ Civil szervezetek ismeretátadási lehetőségeinek megerősítése,
+ Közoktatásban résztvevők, szociálisan, hátrányos helyzetben levők részére gyakorlati ismeret átadás
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Lovász György
A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása c. prioritással kapcsolatos
észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Társaságunk, a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. feladatai közé tartozik a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások, kutak felszámolása, tájrendezése.
Ezen kutakból kb. 600 db kút (kb. 1000-1200 m2-es, betonnal kiépített terület) erdészeti és mezőgazdasági területeken helyezkednek el sokszor akadályozva az erdőkhöz,
mezőgazdasági földekhez kapcsolódó művelő, betakarító, stb. munkákat. A kutak egy részénél előfordulhatnak szénhidrogén eredetű környezeti károk is, melyek szennyezik mind
a talajt mind a felszín alatti és/vagy felszín feletti vizeket.
Mindezek figyelembe vételével javasoljuk a Vidékfejlesztési Programban lehetőséget biztosítani az ilyen célú felszámolásoknak, tájrendezéseknek a 4. Prioritásban (A
mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása). A kedvezményezettek típusai között javasoljuk felvenni az
állami tulajdonú gazdasági társaságot vagy a nonprofit közhasznú gazdasági társaságot.
Üdvözlettel,
Lovász György
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Csereháti Információs Központ Programiroda
Egyéb észrevétel
1) várható-e, hogy a Darányi Terv valóban elindul a megvalósulás útján?
2) van-e remény bármilyen hazai és/vagy EU támogatásra a DTI vonatkozásában?

2013. november 11. 12:05

Hummel Rudolf
Egyéb észrevétel
Összességében megállapítható, hogy a program teljes koherenciát mutat az EU 2020 stratégiájával, középpontba állítva az intelligens, fenntartható és inklúzív fejlődési célokat. A
Közös Stratégiai Keret tematikus célkitűzései megjelennek a program prioritásainál és azok fókuszterületeinél egyaránt. A program készítői kellő hangsúlyt fektetettek a kutatásfejlesztés-innovációra, a tudásátadásra, képzésre, készségek javítását, erősítését célzó fejlesztésekre az agrár- és élelmiszergazdaságban valamint a vidéki gazdaságban
egyaránt. A 2014-2020-as fejlesztési ciklus nemzetgazdasági célkitűzései, mint a gazdasági fejlődéshez, a foglalkoztatáshoz és a természeti erőforrások megőrzéséhez
hozzájáruló fenntartható agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése, a vidéki térségek és közösségeik további erősítése, az életminőség javítása, maximálisan
visszaköszönnek a program intézkedéseiben. A Program egyúttal biztosítja a Közös Agrárpolitika céljaihoz való hozzájárulást is, középpontba állítva a versenyképes, életképes
mezőgazdaságot és élelmiszer-feldolgozást. A program hangsúlyos elemét képezi még a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás továbbá a környezetkímélő, fenntartható agrárkörnyezetgazdálkodás megteremtése. A program kiemelt beavatkozási területe a vidéki térségek és közösségeik lehetőségeinek bővítése, a vidéki gazdaság és helyi
közösségek fejlesztése.
Általános észrevételek:
• A program szövegezésében sok az elütés, ami ront az anyag megítélésén és gyakori előfordulása miatt már zavaró.
• A szöveg jelentős részében nem sorkizást formázású, ami esztétikailag szembetűnő
• A program kitűnően felépített, külön üdvözlendő, hogy a horizontálisan (központilag) meghirdetni tervezett intézkedések nem csak az egyes szükségleteknél kerültek
megjelenítésre, hanem önálló alfejezetben is(6. prioritás, 6.61. fejezet, 158. oldal).
• A program továbbra is csak két tematikus alprogramot nevesít (fiatal gazda, rövid ellátási lánc), ugyanakkor egy nem nyereségorientált, önellátást célzó háztáji gazdálkodást
népszerűsítő alprogram továbbra sem szerepel. Holott a háztáji gazdálkodási ismeretek idősebb generációktól való átvétele kiemelten fontos célkitűzés. Megjegyzem, hogy a
tudásátadásra a 6. prioritás intézkedései között részletesen kifejtett többfunkciós közösségi szolgáltató terek némileg megoldást jelenthetnek, hiszen a szolgáltató terek
lehetséges feladatai között nevesítésre került a mezőgazdasági gyakorlati tudásátadás bemutató kertek és tankertek kialakításával.

• A program a többfunkciós, vidéki tudásátadást biztosító integrált módszertani és szolgáltató terek létrehozása és működtetése fejlesztési célterület (37. szükséglet) esetében
ugyan kitér az egyes használaton kívüli épületek, majorok, tanyák hasznosításának lehetőségére, de az egyéb barnamezős területek hasznosításáról a programban nem esik
szó.

Részletes észrevételek:
• Üdvözítendő, hogy a program a vidéki lehatárolás kérdését a vidéki térségekre irányuló intézkedései (6-os prioritás intézkedései és CLLD keretében megvalósuló fejlesztések)
esetében egységesen kívánja kezelni és a 2007-2013 időszaki lehatárolás radikális megváltoztatását sem tervezi. A 2007-2013 időszakban alkalmazott vidéki lehatárolás
alapján az ország településeinek döntő többsége igénybe vehetett európai uniós vidékfejlesztési forrásokat. (8. oldal)
• Örvendetes hogy a program lehetővé teszi , hogy a Helyi Akciócsoportoknak az EMVA jogosult városokon túl lehetnek nem EMVA jogosult városok is tagjai, sőt ezt kifejezetten
javasolja is. EMVA forrást ugyan nem használhatnak fel, de a partnerségben való részvétel egyértelműen elősegítheti közös projektek kialakítását. További üdvözítendő újdonság,
hogy a VP-ben definiált fejlesztés típusok esetén és meghatározott feltételek mellett lehetőség nyílik egyes projektek nem EMVA jogosult körben történő fizikai megvalósítására is
(helyi piacok kialakítása) 10. oldal.
• Örvendetes, hogy a SWOT elemzés erőforrásai között a vidéki területek egészét lefedő helyi közösségi szervezetrendszer (HACS-ok) is említésre került (16. oldal).
• ,A gyengeségek között javasoljuk nevesíteni, hogy a hazai megújuló energiafelhasználás zömmel fa-alapú (79,3%, ez az arány az EU 27 átlagában mindössze 48,3%. )
19. oldal
• A SWOT elemzés veszélyei között javasoljuk felsorolni a magánkézben lévő erdőterületek magas arányát (60 %!, kevés állami ráhatás, maximum csak ösztönző eszközök
alkalmazhatók), a gazdálkodói társadalom elöregedését, továbbá a gazdák alacsony fokú horizontális és vertikális szövetkezési hajlandóságát, illetve a hazai eredetű
élelmiszerek hazai kiskereskedelemben elfoglalt piaci részesedésének fokozatos csökkenését (2004-től 90 %-ról 65%-ra csökkent a részarányuk). 33. oldal
• A SWOT elemzés lehetőségei között javasoljuk felsorolni a hazai erdőállomány növelését (környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos, a magyar erdők az összes
üvegházhatású gázkibocsátásunk közel 13 %-át kötik le!). Ugyancsak a lehetőségek között javasoljuk feltüntetni a hazai mezőgazdasági termékek rövid ellátási láncon keresztül
történő értékesítésének növelését. 30. oldal
• Támogatandó, hogy a fiatal gazdák tematikus alprogram esetében a támogatási kérelem benyújtását meg kell, hogy előzze egy képzésen való részvétel. Ezzel garantálható,
hogy csak a valóban életcélként mezőgazdálkodási tevékenységet folytatni kívánó kérelmezők jussanak támogatási forráshoz. 136. oldal
• Tisztázni szükséges, hogy a program készítői a többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése intézkedés esetén a meglévő többfunkciós közösségi
terek továbbműködtetése, új közösségi terek létrehozása és működtetése; integrált könyvtár, információs és közösségi szolgáltatás („település nappalija”) – megyei szintű
pénzügyi és szakmai koordinációja alatt mit értenek? (a Nemzeti Közművelődési Intézetek megyei irodáit, vagy a megyei önkormányzatokat). 159. oldal
• A horizontálisan (központilag) meghirdetni tervezett intézkedések között új elemként szerepel az egyéb kisléptékű települési infrastruktúra-fejlesztés (világítás, csatorna stb.). A
stb. itt azt jelenti, hogy ennél az intézkedésnél terveznek még további fejlesztéseket is támogatni a világítás és csatorna mellett, pl. akár járdák felújítását?
• A CLLD esetében helyi kompetenciában és helyi programalapon megvalósított lehetséges EMVA/ETHA/ERFA/ESZA fejlesztési elemek esetében a Vidéki helyi gazdaság
megerősítése támogatható célterületek között mit értenek a háztáji integrációs rendszereken? 162. oldal

Tatabánya, 2013. november 4.

Hummel Rudolf
területfejlesztési osztályvezető-helyettes
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
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Szabadkai Andrea
Egyéb észrevétel
A lehatárolás alapja
Nagyon köszönjük, hogy az első véleményezési anyagot kiegészítve megfogalmazták a korábban közigazgatásilag különálló, majd összevont települések fejleszthetőségét, a
vidéki térség definíciójának kiszélesítésével.
Megjegyzés (jelzik az anyagban hogy kidolgozás alatt): Mezővárosok esetén esetleg még fontos lenne megteremtetni további területek (mezővárosok) vidéki térségek közé
sorolását (lsd GPS index).
Javaslat minden prioritás intézkedéshez:
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.

4. SWOT ELEMZÉS ÉS A SZÜKSÉGLETEK AZONOSÍTÁSA
Az erdők aránya hazánkban szükséges kiegészíteni a következőkkel:
Az erdők elsődleges rendeltetése Erdőterület 2009. XII. 31. 2010. XII. 31.
%
Védelmi erdő 35,8 35,8
Gazdasági erdő 63,0 63,1
Egészségügyi-szociális, turisztikai + oktatás, kutatás célját szolgáló erdő (Közjóléti erdő) 1,2 1,1
Összesen 100,0 100,0

4.1.3 GYENGESÉG:
Javaslat: HIÁNYZIK a magas ÁFA teher és adó-járulék teher, hatósági díj terhek. Magas bürokráciai teher. Alacsony vásárlóerő
Indoklás: A magyarországi KKV szektor versenyképességének erősítése érdekében az Európai Unió 2012-ben két országspecifikus ajánlást fogalmazott meg:
•- (5)/1 Hajtsa végre az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedéseket.
•- (5)/3 Csökkentse az adószabályok betartásával kapcsolatos költségeket, és alkosson stabil, törvényes és nem torzító társasági adózási kereteket.
3. számú ország-specifikus ajánlás (2012): A 2011–2012. évi adóváltozások alacsony jövedelműekre gyakorolt hatásainak fenntartható, költségvetési szempontból semleges
módon történő enyhítése révén alakítsa át a munkát terhelő adókat foglalkoztatás-barátabbá, például az energiaadókra és a rendszeres vagyonadókra való
hangsúlyáthelyezéssel.)
Vásárlóerő: A GfK vásárlóerő-paritás indexe szerint Magyarországon: Az egy főre jutó országos vásárlóerő 5009 euró, ami a 9,9 millió fős magyar összlakosságra vetítve
összesen 50 milliárd eurónyi pénzösszeget jelent. Havonta tehát 417 eurót költhetünk el, ami a mostani árfolyam mellett 122 ezer forint. Az évi húszezer eurós német átlag alig
negyede, de a szlovákok 7473 eurójánál is sokkal kevesebb. Forrás: http://index.hu/gazdasag/2013/10/28/gfk/

4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása
Javaslat: Átfogó célok közé a VP-ben Környezet, Klíma, Innováció mellé kerüljön bele a megélhetés (foglalkoztatás, önfoglalkoztatás); és a Adminisztrációs és adó, járulékterhek.
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Szabadkai Andrea
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
6.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása
Javaslat:
Kisméretű infrastruktúra és megújuló energia beruházások támogatása első sorban lokális biomassza alapú vagy vegyes, többségi közösségi tulajdonban vagy egyéni
önfoglalkoztatást biztosítóvagy lakossági fenntartható energiaellátási megoldások által
6.6.2. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
Intézkedés előzetesen tervezett tartalma: (CLLD-ben később benne van)
+ Tanyapedagógia megvalósítása
+ Közösségi feldolgozó inkubátorházak
+ Épített örökségeink funkcionális megújítása. (Major, malom…)
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- 6 a-b-c) Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének növelése, a termelői együttműködések ösztönzése, termékpálya-rendszerek kialakítása.
- 6 b) Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi
igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító
komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.
- 6 b) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása,
szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések
- 6 b) Együttműködések erősítése: Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása
önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.
- 6 b) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
- 6 b) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása
- 6 b) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos gazdálkodás fejlesztése
- 6 b) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
- 6 b) A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése)
- 6 b) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése
- 6 b) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
- 6 b) Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
- 6 b) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
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Szabadkai Andrea
Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
Javaslat: Alternatív egyedi napelemes, szélenergia termelő rendszerek támogatása.
5.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:
Az intézkedéshez kapcsolódó indikátorok pontos listája és értékei a tervezés később fázisában dolgozzuk ki az EMVA indikátor listája alapján.
Hatékonyságjavítással fejlesztett öntözőrendszerek, vízvisszatartáson alapuló rendszerek száma / összes meglévő öntözőrendszer (db)
Mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek, gazdaságok energia, víz, alapanyag és egyéb input-hatékonyságának javítását célzó beruházások száma (db)
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- 5 a-b-c-d-e) Technológiai fejlesztés a kertészeti és állattenyésztési ágazatokban.
- 5 b, e) A meglévő vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, korszerűsítése, az öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció ösztönzése..
- 5 a-b-c) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása,
szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések.
- 5 a, c) Az élelmiszer-feldolgozásban használt inputok (első sorban energia- víz, nyersanyag) hatékonyság-javítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az

élelmezésbiztonság fenntartható fejlesztése érdekében.
- 5 a-b-c) Együttműködések erősítése: Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása
önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.
- 5 c) A rövid ellátási láncban (REL) értékesítő termelők hatékonyságának és jövedelmezőségének javítása az energia-hatékony kereskedelmi eszközök és kapacitások
fejlesztésével
- 5 a-b-c) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
- 5 b c) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása
- 5 a-b-c) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos gazdálkodás fejlesztése
- 5 a-b-c) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
- 5 a-b-c) A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése)
- 5 b-c) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése
- 5 b-c) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
- 5 b-c) Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
- 5 a-b-c) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
- 5 a-b-c) Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció
- 5 a-b-c) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgltatások
- 5 a-b-c) Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések
- 5 a-b-c) A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER)
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Szabadkai Andrea
A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása c. prioritással kapcsolatos
észrevétel
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
Megjegyzés: Üdvözöljük a zöld pont alapú kifizetési rendszert!
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- 4a-b-c) Technológiai fejlesztés a kertészeti és állattenyésztési ágazatokban.
- 4b ) A meglévő vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, korszerűsítése, az öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció ösztönzése..
- 4b) Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi
igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító
komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.
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Szabadkai Andrea
Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén
történő előmozdítása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
3.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása
A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése
Javaslat:
o Új részvétel és a részvétel folytatásának támogatása EU minőségrendszerekben
o Új részvétel és a részvétel folytatásának támogatása nemzeti minőségrendszerekben
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció
- Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgltatások
- Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések
- A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER)
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Szabadkai Andrea
A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az
innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
1.6.3. Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása
A támogatás a tagállami meghatározás alapján mezőgazdasági kisüzemnek minősülő üzemnek ítélhető oda.
Megjegyzés: Kérnénk lehivatkozni ezt a tagállami meghatározást.
Kérjük a nem kisüzemi fogalom alá eső gazdaságok, kistermelők, kézművesek részére is igényelhető legyen a támogatás.
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- 2a) Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi
igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító
komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.
- Az élelmiszer-feldolgozásban használt inputok (első sorban energia- víz, nyersanyag) hatékonyság-javítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az élelmezésbiztonság
fenntartható fejlesztése érdekében.
- Együttműködések erősítése: Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása
önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.
- A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása

- Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása
- Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
- A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése)
- A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése
- A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
- Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
- Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
- Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció
- Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgltatások
- Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések
- A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER)
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Szabadkai Andrea
A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Támogatás formája, tervezett eszközök:
- vissza nem térítendő részelőfinanszírozott támogatás (VNT) , önerő (természetbeni is) beszámítással.
1.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása
Javaslat:
Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek
15.2 Bemutató üzemi, gazdaság programok , demonstrációs projektek
15.3Tájékoztatási szolgáltatás
15.4 Tanulmányutak
Együttműködések:
- Szolidáris farmok diverzifikációs támogatása (Gazda + iskolák, bűnmegelőzés, drogprevenció, mentális és/vagy fizikális sérültek rehabilitációja
- Termelői, értékesítési közösségi együttműködések
1.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:
Vidéki térségben élők részvétele tanulmányutakon, ismeretátadásokon
Szolidáris farmok száma, szolgáltatásban résztvevők száma
4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása, a meglévő tervezet kiegészítése:
- Fogyasztói tudatosság, környezettudatosság növelése
- Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének növelése, a termelői együttműködések ösztönzése, termékpálya-rendszerek kialakítása.
- Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi igényeket
kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító
komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.
- Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása,
szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések.
- Együttműködések erősítése: Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása
önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.
- A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
- Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása
- Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
- A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése)
- A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése
- A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
- Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
- Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
- Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció
- Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgltatások
- Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések
- A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER)
Az azonosított fejlesztési terület kiegészítése:
1/A Termelői és szolgáltatói oldal szakmai felkészültségének javítása, szakmai továbbképzési rendszer megújítása: strukturálása és megerősítése, tekintettel a szakágazati
igényekre: Javaslat: vidéki turisztikai szolgáltatók, kézművesek, vidékfejlesztés és környezetvédelem civil szervezetei
1/C
Javaslat:
+ Tanulmányutak a vidéki gazdaság szereplői szervezői és döntéshozói részére
+ Civil szervezetek ismeretátadási lehetőségeinek megerősítése,
+ Közoktatásban résztvevők, szociálisan, hátrányos helyzetben levők részére gyakorlati ismeret átadás
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Tiszazugi LEADER Egyesület
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben c. prioritással
kapcsolatos észrevétel
Véleményezés
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0
2014-2020
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) TERVEZET
VP 3.0. VERZIÓ

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA)
FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA
(LEADER HACS-okra vonatkozó részek)
Előzmények: A 2007-2013-as tervezési időszak végéhez közeledve a döntéshozók, végrehajtók és maguk a vidékfejlesztés célcsoportjának tekinthető szereplők (támogatási
kérelmeket benyújtó és azt hatékonyan megvalósítók) rengeteg új információt, tapasztalatot szereztek, melyek a tervezési időszak kezdetén még nem álltak/nem állhattak
rendelkezésre. Ezen tudás birtokának hiányában volt szükséges a 2007-2013 időszak közötti vidékfejlesztési programot kidolgozni.
A programban fellelhetőek hiányosságok, illetve kevésbé sikeres fejlesztési irányok is melyek főként a fentiekben említett tudásbázis hiányának tudható be. Nem tagadható tény,
hogy a program a hiányosságok ellenére is sikeresnek tudható be, hiszen jelentős lépéseket tett a vidék felzárkózásában a városokhoz, illetve jelentős fejlesztések valósultak
meg, mellyel a munkanélküliség problémája is enyhíthető volt. Sajnos az előző évek HACS-ra vonatkozó konkrét LEADER szerű vidékfejlesztési feladatok elvégzését nehezítette a
KET alapú kérelemkezelési feladatok delegált ellátása az Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttműködve.
A LEADER HACS-ok nem kérelemkezelési feladatokra alakultak, a forrásaik nem ezen feladatok ellátása érdekében kerültek meghatározásra, hanem vidékfejlesztési feladatok
elvégzésére, társadalmasításra, projektgenerálásra és a vidék fejlődésének elősegítésére. A KET alapú rendszer a HACS-ok döntő erőforrásait lefedték és a fentiekben
elvégzendő munkákra lényegesen kevesebb kapacitás jutott, mint az szükséges lett volna. Maga a kérelemkezelési feladatok elvégzése és a támogatási kérelmeken keresztül a
fejlesztési projektek végigkísérése jó gondolat és pozitív dolog, viszont az MVH és a LEADER HACS-ok együttműködése nem volt kellőképpen olajozott, mely gyakran a
kérelemkezelési időt jelentősen kitolta. Amennyiben a 2014-2020-as időszakra a LEADER HACS-ok továbbra is végeznek kérelemkezelési feladatokat, abban az esetben
javaslunk egy pontosabb, hatékonyabban működő rendszer kiépítését, melyre az alapok és tapasztalatok rendelkezésre állnak, csak élni kell vele.
Véleményezés: Magyarország terültének felosztása pályáztathatóság szempontjában egy kardinális kérdés, mely az EMVA tekintetében döntően behatárolja a fejlesztési irányokat
az egyes térségekre vonatkozóan. A jelenlegi és a jövőben is alkalmazni kívánt felosztással egyet értünk, viszont megjegyzendő, hogy a Tiszazugi LEADER Egyesület működési
területén két jelentős város is "kiesik" a következő évek tervezéséből az EMVA programon belül, holott igény lenne az EMVA program adta fejlesztési lehetőségekre. Ez a két
település Martfű és Tiszaföldvár.
Fontos újítás viszont, melyet egyöntetűen támogatunk, hogy a HACS dönthet úgy, hogy a jogosultakon kívül adott projekthez nem jogosult településeket (fenti két település) is
bevon az EMVA-jogosulti körbe. Ennek feltétele az, hogy a város által HACS tagként, EMVA-ból megvalósított fejlesztések illeszkednek a HACS fejlesztési stratégiájához, és a
lehatárolás szerint EMVA jogosult településekkel együttműködésben valósulnak meg. Javasoljuk, hogy a tervezési időszakra vonatkozóan az ilyen irányú együttműködésekre
vonatkozóan egy egységes, mindenki számára világos és egyértelmű feltételrendszer kidolgozását, a túlbonyolítás veszélyének figyelembe vételével.
A tervezet 19 oldalán a LEADER program, illetve az IKSZT program kényszeredett összehasonlítása figyelhető meg. Megjegyzendő, hogy az IKSZT programot a tervezet az elmúlt
évtizedek legjelentősebb vidéki közösségépítési és szolgáltatás-fejlesztési programjaként említi, míg a LEADER programot nem illeti pozitív jelzővel. Ezek természetesen
rendkívül fontos lépések a sikeres vidékfejlesztési program kialakításában, de nem szabad elfelejteni, hogy egy sikeres és erős ország mögött mindig az erős gazdaság áll,
mely erős gazdaság kialakításában a LEADER HACS-ok jelentős lépéseket tettek meg az elmúlt évek alatt, míg az IKSZT-k gazdaságra gyakorolt hatása gyakorlatilag elenyésző,
nem mérhető. Nem szerencsés véleményünk szerint a két programot egy helyen "egy lapon" említeni.
A munkaanyag tartalmaz egy nem végleges SWOT elemzést a vidékfejlesztési programra vonatkozóan. Az abban foglaltakkal egyetértünk, hiszen Magyarország egy alapvetően
mezőgazdasági ország, melyre vonatkozóan természeti adottságaink páratlanok a térségben. Jelentős probléma a mezőgazdasági vállalkozások rossz helyzete, szakképzés
hiánya és alacsony jövedelmezőség, a vidéki-városi területek ellentéte, népesség migrációja, stb.
Ezek a vidék meghatározó mutatóit negatív irányba mozdítják el, melyre lépéseket kell tenni. A munkaanyag 16. oldalán pozitívan értékeljük, hogy a SWOT elemzésben
erősségként jelenik meg a vidéki területek egészét lefedő helyi közösségi szervezetrendszer, a HACS-ok.
Kiemelten fontos, hogy a fejlesztési szükségletek 6. számú prioritásában helyet kaptak a következő időszakra is a helyi közösségi rendszerek működésének biztosítását szolgáló
(LEADER) csoportok.
A munkaanyag 92. oldalán részletesen pontokba szedve kifejti a tervezet a hatékony helyi közösségi rendszerek kialakításának főbb irányvonalait.
„Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy valós és tartós helyi hatást csak a helyi szereplők részvételére alapuló helyi fejlesztéssel lehet elérni. A hazai LEADER
program eddigi sikertelenségében alapvető szerepet játszott a rendkívül alacsony közbizalom és együttműködési kultúra mellett a program helytelen szabályozása (KET), illetve a
központi irányítás erőteljes érvényesítése. Előbbi körülmények teljesen leszűkítették a helyi közösség döntési autonómiáját a tervezésben és a projekt kiválasztásban, holott
éppen ez lenne a LEADER koncepció legfőbb eszköze.”
Mint ahogyan azt a korábbiakban is említettük, a 2007-2013-as tervezési időszak alatt a LEADER HACS-ok a rájuk nehezedő delegálási feladatok miatt jelentkező többlet feladat
miatt a konkrét projektgenerálás, vidékfejlesztési munkákra nem tudtak kellő hangsúlyt fektetni. Ez a probléma elsősorban abból adódott, hogy az akciócsoportonként
megszabott működési források nem kerültek megfelelő mértékű kiegészítésre, mely által a csak és kizárólag kérelemkezelési feladatokat ellátó személyeket lehetett volna
alkalmazni. Mivel a személyi keretek szűkösek, így a feladatok megosztása vált szükségessé, mely elterelte a figyelmet a vidékfejlesztési feladatok ellátását a kérelemkezelésen
túlmenően, amely szintén egy rendkívül fontos és felelősségteljes feladat. Erre a problémára a tervezet 92. oldala hívja fel a figyelmet.
Természetesen a fentiek velejárója volt a központosítás és a döntési kompetenciák behatárolása is, mely szintén a HACS szuverén jogát sértette. Javasoljuk, hogy a HACS-ok a
jövőben végezzenek ugyan kérelemkezelési feladatokat, hiszen ezáltal a megszerzett tudás és tapasztalat a nem vész el és a jövőben kamatoztatható ez a készség, viszont
javaslunk egyfajta leválogatási rendszert a térségben beadott támogatási kérelmek esetében. Például a HACS illetékességi területére beérkezett támogatási kérelmek
darabszámának 30%-át továbbra is a HACS-ok kezeljék. Ezzel a rendszerrel az eddig megszerzett tudás átvihető a 2014-2020-as időszakra, másrészt viszont jóval több idő jut a
konkrét LEADER feladatok elvégzésére is.
„A fenntartható helyi közösség egyik alapvető működési elve, hogy mindig a helyi szükségletek elsődleges és fenntartható kielégítésére törekszenek. Ezért kiemelten fontos, hogy
a helyi adottságok, erőforrások felmérésére építő, a tájgazdálkodási keretet figyelembe vevő, helyi szintű komplex vállalkozási fejlesztéseket ösztönző, a helyi gazdaságot
szervezni képes szervezeti rendszer, menedzsment jöjjön létre.”
Véleményünk szerint a fentiek teljesülése csak akkor valósulhat meg, ha a HACS-ok egy központi irányítási vonulat mellett szuverén jogot is kapnak a szükségletek felmérésére
és központi kiírású támogatások helyett specifikus tartalmú, a helyi adottságokra érvényes pályázati felhívások jelenjenek meg. Természetesen ez többlet feladattal jár,
ugyanakkor az így elért eredmények nagysága is nagyobb lehet.
„Sikeresebb LEADER program megvalósítása érdekében kulcsfontosságú az együttműködési kultúra javítása, fejlesztése, a klasszikus LEADER helyi fejlesztési feladatok
(szemléletformálás, közösségi animáció, projektgenerálás, hálózatépítés stb.) ellátásának, a helyi közösség – tervezéskor és projekt kiválasztáskor is érvényesülő – döntési
autonómiájának biztosítása.
Biztosítani kell, hogy a fejlesztések ténylegesen a helyi közösségek aktív közreműködésével és részvételével, az ésszerű és hatékony forrásfelhasználás érdekében az általuk
meghatározott minőségi szűrők érvényesítésével valósuljanak meg. „
A fentiekkel egyetértünk, viszont megvalósulásukhoz elengedhetetlen az, hogy a HACS-ok országos szinten elismert és elfogadott szervezetek legyenek hivatali és kormányzati
szinten is. Erre a HACS-ok mindig is nyitottak voltak, de sajnos a rendszerben az eltelt időszak alatt nem találták meg helyüket a döntéshozók. Ez a mindennapi életben rengeteg
problémát okozott, mely hátráltatta a napi munkát is (HACS-MVH kommunikáció).
A munkaanyag 158. oldalán a következő szövegrész található:
„A közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD), a helyi akciócsoportok szervezeti kereteinek kialakítását és működését a LEADER intézkedés biztosítja, amely az alábbiak
finanszírozására nyújt lehetőséget:
o LEADER kezdőcsomag

o Kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés helyi fejlesztési stratégia kidolgozása
o Helyi fejlesztési stratégia végrehajtása
o Előkészítő technikai támogatás együttműködési projektek számára
o Területek közötti együttműködési projektek
o Transznacionális együttműködési projektek
o Működési költségek és szervezési tevékenységek”
A 2007-2013-as időszak közepétől kezdődően egyre súlyosabban jelentkezett a HACS-ok finanszírozási problémája, melyet a mai napig nem sikerült központilag kezelni, arra
megoldást találni.
A probléma természetesen sokrétű, de egyáltalán nem kezelhetetlen. A HACS-ok működése eu-s forrás révén utófinanszírozott, mely azt jelenti, hogy az adott költségeket az
akciócsoportoknak előre ki kellett fizetnie és annak ellenértékét kifizetési kérelmek útján az MVH-tól igényelte vissza. A felmerült költségek finanszírozására jellemzően banki hitelt
volt szükséges felvenni, melyek kamatai nem elszámolható kiadások, jellemzően tagdíjakból/tagi kölcsönökből kerültek kitisztázásra (egyesületek lévén ezt az összeget a
vidékfejlesztési munkákra, pl. fórumokra is lehetett volna költeni, nem a bankok megsegítésére)
A probléma elsősorban az utófinanszírozott jellegből adódott, illetve a lassú MVH ügyintézésből is. A fentiekben már említett együttműködési kultúra teljes hiányát lehet felfedezni
évekre visszamenően ha csak ez a kardinális problémát is nézzük,hiszen az MVH a HACS-okat, mint ügyfeleket kezelte és nem kiemelt partnerként. Ez a behatárolás
természetesen rányomta a bélyegét a kifizetések gyorsaságára (több hónap). Véleményünk szerint kiemelt prioritást kellett volna kapnia a HACS-oknak, mivel kiemelt
programban kiemelt, delegált feladatot láttak/látnak el.
Javasoljuk, hogy a tervezet tartalmazza a konkrét finanszírozási feladatokat is, melyek a jövőre nézve is meghatározóak lesznek a HACS-ok életében.
„6.6. Tervezett intézkedések előzetes tartalma:
A prioritás keretében kétféle módon tervezünk intézkedéseket meghirdetni: központilag (horizontálisan, nem CLLD keretben) és a LEADER-CLLD módszertan szerint, a helyi
akciócsoportokon keresztül.”
A LEADER HACS—okra nézve kevés konkrétumot tartalmaz a fejezet, döntően a központi intézkedésekre fókuszál. Javasoljuk a fejezet pontosabb és módszeresebb
kidolgozását, konkrét feladatok és ne csak célok feltüntetésével.
Összegzés: Javasoljuk, hogy a Vidékfejlesztési program a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan konkrétabban fogalmazza meg a LEADER HACS-okra vonatkozó elérni kívánt
célokat/feladatokat, azok elérési ütemtervét, valamint ezen feladatok finanszírozási oldalát is. A program ugyan jól feltárja a vidék erősségét és gyengeségét, azok megoldására
célokat is megjelöl, viszont hiányzik a célok eléréshez szükséges feladatok részletes kidolgozása. Reméljük, hogy a jövőre való tekintettel a HACS-ok megfelelő helyet kapnak a
vidékfejlesztési programban és nem ismétlődik meg a 2007-2013-as időszak. Jelenleg elegendő tapasztalattal rendelkeznek a döntéshozók a sikeres program kialakításában,
viszont ezzel élni is kell.
A további fejezetekkel egyetértünk, megvalósítását támogatjuk.
Kunszentmárton, 2013. október 24.
Tiszazugi LEADER Egyesület
Munkaszervezete

