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Növelte az önkormányzati pályázatok támogatási intenzitását a
Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség
Annak érdekében, hogy az önkormányzatok és társulásaik a vidékfejlesztési pályázatokon
elnyert forrásokat minél hatékonyabban fordíthassák céljaik elérésére, a Miniszterelnökség
öt felhívás esetében a támogatásintenzitás növeléséről döntött.
Azok az önkormányzatok, akik sikerrel pályáztak, a nem besorolt járásba tartozó
települések esetében 75% helyett 85%, a kedvezményezett járások települései 85%
helyett 90% támogatásintenzitás mellett valósíthatják meg fejlesztéseiket. A módosítások
minden, az önkormányzatok számára meghirdetett vidékfejlesztési felhívást érintenek,
vagyis azokat az önkormányzatokat, amelyek a tanyák infrastrukturális ellátottságának
fejlesztésére, az egyedi szennyvízkezelésre, a helyi termékértékesítést szolgáló piacok
fejlesztésére, a közétkeztetés modernizálására, a településképet meghatározó
épületek rekonstrukciójára, valamint a külterületi helyi közutak fejlesztésére nyertek,
vagy fognak elnyerni támogatásokat.
A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a már kiértesített nyertes önkormányzatok
hamarosan új, már a megemelt keretösszeget tartalmazó támogatási okiratot kapnak.
Az elbírálás alatt lévő pályázatok esetében pedig a Magyar Államkincstár már az új,
magasabb összeg megítéléséről szóló támogatási okiratot jutatja el az érintetteknek.
A módosított pályázati felhívások a www.palyazat.gov.hu oldalon elérhetők.

Tájékoztató a VP keretében társfinanszírozott projektek elszámolható összköltségének megemelkedése kapcsán
A Vidékfejlesztési Program keretében támogatott projektek esetében, ha a támogatási
kérelem benyújtása óta eltelt időszakban a projekt elszámolható összköltsége
igazolható módon megnőtt, a kedvezményezett kérelmezheti ennek figyelembevételét a
projektszintű támogatástartalom megállapításánál. Ennek következtében - a támogatói
okiratban megállapított támogatási összeg változatlansága mellett - a projekt támogatási
intenzitása csökkenhet.
Ennek alapján – mivel az uniós jogszabályok alapján adható maximális támogatási
intenzitáshoz képest a projekt tényleges támogatási intenzitása alacsonyabb lehet - a
kedvezményezett jogosulttá válhat további állami támogatás tartalmú pénzügyi
termékek igénybevételére a beruházás megvalósításához, feltéve, ha az együttes
támogatási arány nem magasabb az EU által megállapított releváns maximális támogatási
intenzitásnál. Ilyen pénzügyi terméknek minősül jelenleg az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány kedvezményes díjú intézményi kezességvállalása, amely igénybe
vehető a hitelintézetek által nyújtott támogatási előleghez szükséges bankgarancia és/vagy
hitelügyletek fedezeteként.
A kedvezményezetteknek a záró kifizetési igénylés benyújtásakor lesz lehetőségük
igazolni a projekt elszámolható összköltségének a megemelkedését és kérni a támogatási
intenzitás újra megállapítását.
A közlemény teljes szövege ezen a linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523

Pályázati információk:
Megújult arculati kézikönyv
Módosult a kedvezményezettek
számára előírt kommunikációs
anyagok kötelező arculati megjelenését szabályozó Széchenyi 2020
Kedvezményezetti Arculati Kézikönyv. A módosítás a logók szín- és
mérethasználatát, valamint a
kommunikációs anyagok formai
követelményeit érinti.
Az új kézikönyv 2018. 03. 01-től
hatályos. A megjelenésekor a már
jóváhagyott, gyártás alatt lévő
(utólag számlázva, megrendeléssel,
e-maillel bizonyíthatóan) kommunikációs eszközök esetében a
korábbi Arculati kézikönyvben
foglalt arculati megjelenés teljesítése a kötelező.
A módosult kézikönyv letölthető:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/25

Hamarosan megnyílik a
munkahelyi képzéseket
támogató pályázati felhívás
2018. március 13-án 10 órától
adtatók be támogatási kérelmek a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív
Program
keretében
„Munkahelyi képzések támogatása
mikro-, kis- és középvállalatok
munka-vállalói számára” című
(GINOP-6.1.6-17) felhívásra.
A felhívás és mellékletei elérhetők:
https://www.palyazat.gov.hu/gino
p-616-17-munkahelyi-kpzsektmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalatokmunkavllali-szmra
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Magyar Fejlesztési Bank Nemzeti Gépfinanszírozási
Programja, Mezőgazdasági Vevőfinanszírozási Hitelprogram
A Hitelprogram célja olyan új - a Magyar Államkincstár által közzétett Gépkatalógus
kódjegyzékben szereplő - mezőgazdasági gépek megvásárlásának finanszírozása,
amelyet Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező
mezőgazdasági gépgyártó állított elő, és maga, vagy a vele szerződéses viszonyban lévő
gépkereskedők útján értékesít.
Kiknek szól a hitelprogram: Azoknak a KKV kritériumoknak megfelelő, működő és induló
vállalkozásoknak (egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, jogi személyeknek), akik
Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkeznek.
Kamat: 3 havi EURIBOR + 3,3% / év, Rendelkezésre tartási idő: 1 év, Türelmi idő: 1 év
Futamidő: a gép, berendezés amortizációs idejéhez igazodik, de legfeljebb 7 év
Finanszírozási összeg: Minimum 1 millió forint, maximum 100 millió Ft.
Saját erő: nincs, kivéve regionális beruházási támogatási kategória esetén 25%
A hitelkérelmet a beruházás tárgyát képező gépet értékesítő Gépgyártónál, vagy
Gépkereskedőnél lehet benyújtani.
A
Hitelprogram
részletes
feltételeit
az
MFB
honlapján
találja:
https://www.mfb.hu/vallalkozasok/agrarium/hitel/mfb-nemzeti-gepfinansz
A Hitelprogramhoz kapcsolódó kérdéseivel kapcsolatban az MFB munkatársai
állnak rendelkezésre a +36 1 354 3000 telefonszámon, vagy az
ugyfelszolgalat@mfb.hu e-mail címen.

Méhészeti járművek költségeihez igényelhető támogatás
A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, akinek:
a) a tárgyévben (2017.) elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan
méhcsalád volt a tulajdonában, és
b) a vizsgálat adatait a kérelmező bejelentette a Tenyészet Információs
Rendszerbe (TIR), valamint
c) a méhészeti tevékenységek folytatásához méhészeti eszközhordozó járművet,
illetve vándor méhesházat üzemeltetett a tárgyévben.
A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó
járműre, illetve vándor méhesházra a tárgyévben (2017.) igazoltan megfizetett
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, illetve OBU
fedélzeti rendszer vásárlása esetén 5 évente méhészeti eszközhordozó
járművenként az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint.
Részletes információk: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasoklistazo/-/tamogatas/630

Megyei vidékfejlesztési
események márciusban:
V. Pincés Kemencés
Böllérverseny
Március 3.
Lukácsháza, Csömötei szőlőhegy
www.lukacshazibollerverseny.hu
Sáfrányos-sárkányos
túra Csepregre
Március 3.
Csepreg, VINORA Borháztól
www.naturpark.hu
Pincenyitogató Cákon
Március 15.
Cák, Pincesor
www.naturpark.hu
Állásbörze és munkáltatói fórum
Március 22.
Szentgotthárd, Színház
Örökség és Identitás Európai
Konferencia
Március 23-26.
Kőszeg, Jurisics-vár
https://iask.hu/hu/interpreteurope-konferencia-koszegenorokseg-es-identitas/
Állásbörze és munkáltatói fórum
Március 28.
Vasvár, Művelődési Központ
Pityerszeri húsvétváró
Március 31.
Szalafő, Pityerszeri Népi
Műemlékegyüttes
http://www.orseginemzetipark.h
u/hu/esemeny/pityerszerihusvetvaro.html

