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A Nemzeti Videkfejlesztesi Tery az EMOGA Garanciareszleg intezkedeseire
(NVT), amelyre mintegy 126 milliard forint fog rendelkezesre dllni a 2004-

3.

2006 kozotti idaszakra.
Varhatijan az ev masodik feIeben kertil kifrasra

Mekkora bsszeget es rniiyen mertekben lehet felhasznaini az AVOP keretehen?
2004-2006
105 milliard Ft
EU tamogatas: 78,8 milliard forint
nemzeti finanszfrozas: 26,2 milliard faint ;

2004 : 24,5 milliard forint
2005

35 milliard forint

200 6

45,4 milliard forint

Forrds:

EU tamogatis:
nemzeti finartszkozas:
EU tannogatas:
nemzeti fmanszfrozas:
EU tarnogatas:
nemzeti Finanszfrozas:

18,4 milliard forint
6,1 milliard forint
26,3 milliard forint
8,7 milliard forint
34,1 milliard forint
11,3 milliard forint

frnLhu

A 20044151 kiirasra kerCilo jogeimek az AVOP kereteben:
• A mezogazdasagi beruhazasok tamogatasa
■ A halaszati agazat strukturalis tamogatasa
• Fiatal gazthilkod6k indula tamogatasa
• Szakrnai tovabbkepzes es atkepzes tarnogatasa
•
•

A mezoigazdasagi terrnekek feldoIgoza.sanak es ertekesitesenek fejIesztese
A videki jovedelernszerzesi lehetosegek bovitese

•
•

Mezagazdasaghoz kotadO infrastruktura fejlesztese
Falufejlesztes es —megrilitas, a videk targyi es szellemi oroksegenek vedelme es
megorzese
LEADER +

•

A Nemzeti Viclekfejlesztesi Tery (NVT) kereteben varhat6an az
•
Aordr-komyezetvedelem (800-900 ezer ha terilleten kornyezetkimelo
Razdalkodas)
• Kedvezotlen adottsagfi es kornyezetvedelrni korlatozasok ala es5 teruletek
tamogatasa (1,5 milli(' ha)
•
Mezbgazdasagi tertiletek erdOsitese (evi 8.000 ha, osszesen 24.000 ha)
•
Korai nyugdrjazs (2006-161!)
Az Eurapai Unio kornyezetvedehni, aliatjoleti- es higieniai eleirasainak valo
•
megfeIeles eloseaitese (varhatOan 180.000 ha-al no a szervestragyazort teriilet)
. azciasagok tamogatasa (6-8.000
■ Szerkezetatalaldtas alatt 61145, Wig onellato :74
zazdasag, 60-70.000 ha-t erint, kozel 10.000 fo stabilizalasa)
•
TermelOi csoportok Ietrehozasanak es milkodesenek tamogatasa (2004-ben 8090, 2005-ben 40-50, 2006-ban 30-35 uj szervezet megalakulasdt tervezik)
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A fejlesztesi elk6pzelesek csak akkor valnak vaIbra, ha a terseg szereploi osszefognak a
celok elerese erdekeben, feireteve minden nezetktilonbseget, volt vagy valor se -relmet.
A sajat eroforras eltiteremtese nagy nehersegekbe utkozik.
Egyedul kicsik vagyunk, es a rendelkezesre allo tamogatasokat csak tersegben val6
gondoIkodassal kaphatjuk meg,
VeIernenyem szerint csak akkor erhettink el eredmenyeket, ha tevolegesen mi is
(kistrerseg,i menedzserek, agn. r- is videkfejiesziesben tapasztalatot szerzett
szakernberek) megtalaljuk a gyakori kontaktust a vial( lakossdgaval. Ehhcz az
bogy keresstik egymist.
A sikeres palyaz6k, akik mar megtapasztaltak a projekt kidoleozasat es kivitelez6set,
rendelkeznek olyan paIyazatkeszitesi es megvaidisitasi kultfirgval, hogy azt
segitsegUnkkel kiizkincse tudjuk tenni, is nem szabad hagyni, bogy veszendobe menjen.
Vagyis meg kell talalni a mOdjat, hogy az eletkepes projektek meg tovabb fejI6djenek,
ezaltal otletet is murikaheiyet adva az adott tersdgben.
Egyre tbbb kihelyezett es osszehangoIt tanfolyamra, tajekortatora, ertelmes paTheszedre
van szfikseg, egyiittmiikocive a videk fejleszteseert tenni akara szakemberekkel.
Nekunk, a vidO(fejlesztesben tobb eves tapasztalattal rendelkezo szakembereknek,
szinte napi kapcsolatunk van a yid& lakossagaval volt es leendo palyazOinkon
keresztill. Az ditalunk kezelt tAmogatasokb61 a nyertes palydzOk mintegy 40%-a
onkormanyzat volt, igy rajtuk keresztiil nemcsak a gyakorlatban valosult meg a
videkfejlesztes, hanem szeles tornegeknek tererntettunk elhetbbb kOrnyezetet,
Velemenyem szerint, akik az utObbi iddben palyaztak hazai vagy
tarnogatasokra - fuggetleniil att6l, hogy nyertesek voltak e vagy sere
azok batran
probalkozhatnak az EU-s forrasok elnyeresere, nagy eseliyel megkapjaI azt.
Ajanlisok

Kollegairnrnal keszsegesen alIunk rendelkezesre minders erdeklodo szaniara
videkfejlesztesi t6rnajd palyazatok tekinteteben az alabbi cimen:
FVM Videldejlesztesi Folosztaly
Eszak-alfoldi Regionals Videkfejlesztesi Iroda
4032 Debrecen, BonOrmen,yi tit 68.
TeI.:52/534-963, Fax: 52/534-962
Berecz Mihaly irodavezet6 30/2977-841

Szerza: Berecz rviihaly irodavezeto
FVM Videkfejlesztesi Foosztaly tszak-alfeltdi Regionalis Videkfejlesztesi
Iroda
4032 Debrecen, Boszormenyi fit. 68.
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