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Készült: 150 példányban

Miként segíti a gazdálkodókat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program?
Új támogatási lehetőségek 2007-2013.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program /ÚMVP/ 2007 és 2013 tervezetében. 1.300 milliárd forint fejlesztési forrásra
ad lehetőséget hazánknak az Európai Unió költségvetése. Ehhez a pályázati úton juthatnak hozzá szigorú feltételek mellett
a gazdálkodók Ez kiegészül még a nemzeti közvetlen támogatással ami 1600 milliárd forintot jelent.
A kormányzat
sikerének tudja azt be, hogy 2013-ig a megindult modernizáció, szerkezetváltás által megtörténik a vidéki térségek társadalmi
felzárkózása.
A magyar vidék és az agrárágazat elgondolásuk szerint, amit az UMVP-ben leírtak soha nem látott mértékű fejlődés,
növekedés előtt áll. A magyar mezőgazdaságot most kell versenyképessé tenni – jelentette ki Gráf József miniszter úr a
MAGOSZ Hódmezővásárhelyen tartott küldöttgyűlésén, mert a következő hét év komoly lehetőségeket kínál a növekedéshez.
Kijelentette, hogy rendkívül fontos, hogy a magyar gazdálkodók minden fejlesztési forrást felhasználjanak 2013 után ugyanis
a támogatásokat illetően várható, hogy rosszabb pozícióba az Európai Unióban az agrárágazat .a magyar mezőgazdaságot
tehát most kell versenyképessé tenni. Példaként említette, hogy a magyar mezőgazdaság eszközellátottsága 2200 euro/hektár
ami a Lajtán túl eléri a 11000 eurot. Ezért tartja a mezőgazdaságot irányító minisztérium fontosnak, hogy a támogatások
nagy részét mintegy 47 %-át a technikai felzárkózásra kell fordítani. A március 27-én megtartott parlamenti vitanapon
melynek címe a Vidékfejlesztés vagy Falurombolás a kormány államtitkárai ezermilliárdokat csillogtatnak meg a
területfejlesztés a vidékfejlesztés, a vidék felzárkóztatására. A kormány az európai mezőgazdasági modell helyett a régi Tsznagybirtok rendszert építi ki. Az európai modellnek nem csak az élelmiszertermelés a feladata, hanem feladatat még a vidékről
való gondoskodás, a hagyományok, a kultúra ápolása, a vidéki infrastruktúra környezetfejlesztése. Ma a magyar vidéktől
elveszik a vasutat, a postát, rontják az egészségi és szellemi állapotát, visszataszítva az embereket a sok évtizeddel ezelőtti
viszonyok közé. De vajon kik lesznek a valós haszonélvezői mindezeknek a pályázati úton megszerezhető pénzeknek?
Valóban a magyar gazdálkodók felzárkózását segíti?
Ángyán József professzor véleménye erről amelynek a MAGOSZ küldöttgyűlésén az alábbi
szavakkal adott hangot:
„Ha életképtelennek minősül a gazdaság, nem adhatja be a pályázatát. Nemhogy nem
nyerhet, be sem adhatja a pályázatát. De tudják barátaim, mit is jelent ez az 5 EUME
életképességi határ? Mondok néhány példát. Kedves barátaim, ez például a
szarvasmarhánál korcsoporttól és hasznosítási típustól függően 74-104 db állat. Vagy
például lótartásban 57 db állat. Hány portán szédeleg ma 74-104 szarvasmarha vagy 57 ló
Magyarországon a családi gazdálkodási kategóriában? Miniszter úr, ennek a
következménye – és ezt Ön is tudja, mert az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai Önnél is
ott vannak, a Statisztikai Hivatal adatai Önnél is ott vannak, pontosan tudja, hogy ennek
a következménye – az, hogy pl. erre a műszaki-fejlesztési, megújítási támogatásra az összes
gazdasági egységnek kb. az 5 %-a, a regisztrált, élethivatásszerűen mezőgazdaságból élő
gazdaságoknak pedig a 20 %-a képes egyáltalán pályázatot beadni.
Jól látható a programból, hogy a gazdatársadalomnak az elkövetkező időszakban a pénzügyileg megtámogatott
nagyüzemekkel és vállalkozásokkal kell versenyezni. Ez összefogás és felkészülés nélkül lehetetlen feladat minden gazda
számára. A fórumaink ezt a felkészülést próbálja segíteni.

A gazdaságilag életképes üzem kritériumai
A gazdaságos méretet az EU az üzem potenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai
Mértékegységnek (EUME-nek) nevezi. A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással
egyezik meg. Egy EUME 255 Ft / euróval számolva egyenlő: 306 000 Ft-tal. Adott gazdaság minimális ökonómiai
méretnének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek Standard Fedezeti Hozzájárulásának (SFH)
meghatározásán alapszik és előírt metodikával történik.
Az üzemi EUME-t úgy számoljuk ki, hogy az adatok alapján meghatározott – az alábbi táblázatban feltüntetett –
fajlagos (ágazati) értékeket megszorozzuk a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adatokkal és a tartott állatainak a
táblázatban szereplő egyedei számával, és a kapott eredményeket összeadjuk. Amennyiben az üzem számított EUME-ja
nagyobb, mint 1 530 000 Ft azaz 5 EUME, az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintjük.
Az AVOP pályázati felhívásban az életképesség követelményének akkor felel meg a pályázó üzeme, ha a beruházás
befejezését követő első évben a számított üzemi EUME meghaladja az 1 530 000 Ft-ot azaz 5 EUME.
Amennyiben az üzem a pályázat benyújtásakor még nem éri el az előírt mértéket, úgy a pályázónak nyilatkoznia kell a
jövőbeni megfelelésről.
Kód

Megnevezés

D01

Közönséges búza és tönköly

D02

Durum búza

D04

Árpa

D05

Zab

D06

Szemes kukorica

F

Állandó rét és legelő

F02

Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)

G01

Gyümölcsültetvények

G04

Szőlőültetvények

G05

Faiskolák

J01

Lófélék, csikó, kanca,

J02

Két évesnél idősebb szarvasmarha, üsző

J07

Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén

J09

Juh

J12

Sertés, tenyészkoca 50 kg felett

J13

Sertés

J14

Pecsenyecsirke

D09G
D27
D18
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Hozzájáru
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64 590

5
EUME
23,7 ha

60 466

25,3 ha

56 640

27,0 ha

41 647

36,7 ha

83 720

18,3 ha

17 423

87,8 ha

17 576

87,1 ha

397 735

3,8 ha

a
Ft/h
a
Ft/ha
Ft/álla
t
Ft/álla

504 506

3,0 ha

26 607

57 állat

t
Ft/álla
t
Ft/álla

20 798

74 állat

194 732

8 állat

t
Ft/álla
t
Ft/álla

3 663

418 állat

35 778

43 állat

15 956

96 állat

388,6

3937 állat

Borsó

t
Ft/álla
t
Ft/ha

76 085

20,0 ha

Napraforgó

Ft/ha

58 263

26,3 ha

Takarmánynövények

Ft/ha

52 669

29,0 ha

312 282

4,9 ha

Az UMVP-vel kapcsolatosan Jakab István az alábiakban ismertette a Magosz véleményét:
A MAGOSZ képviselőinek rendkívül rövid idő állt rendelkezésre a véleményezésre.
Ráadásul a teljes anyag fele csak angol nyelven volt elérhető, amit a MAGOSZ március 10ei küldöttgyűlése után magyar nyelven elérhető az FVM honlapján. Érdemi egyeztetés a
vidéki stratégiáról nem folyt. Ezért a MAGOSZ javasolja azt, hogy a következő évtized
vidékfejlesztési koncepcióját széles társadalmi egyeztetés, és egyetértésre alapozva kellene
újra tárgyalni.
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Honlapcímek
letöltéséhez:

Fogalomtár:
MVH – Mezőgazdasági vidékfejlesztési hivatal
AKG – Agrár Környezetgazdálkodás
SPS – Egységes Gazdaságtámogatási rendszer
SAPS – Egyszerűsített Területalapú Támogatási rendszer
UMVP – ÚJ Magyarország Vidékfejlesztési Program
TSZK – Területi Szaktanácsadási Központ
CC – Kölcsönös megfelelés
MGSZH – Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
EMVA – Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
SFH – Standard fedezeti Hozzájárulás
EUME – Európai mértékegység
EUME SFH – 1 egység egyenlő 1200 euróval ami egyenlő 306 ezer forint.
AVOP – Agrár - Vidékfejlesztési Operatív Program
MEPAR – Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer

a

pályázati

lehetőségek

1. www.fvm.hu
2. www.mvh.gov.hu
3. www.agrarbazis.hu
4. www.agrarkapu.hu
5. www.gazdakorok.hu
6. www.pafi.hu
7. www.palyazatnyeres.hu

Aktuális hírek:
Ifjúgazdák:
Március 3-án Országos elnökségi ülést tartott a MAGOSZ Ifjúgazda tagozata, amelyen nem csak a megyei de az Orosházi
tagozat is képviseltette magát. A elnökségi ülésen meghatározásra kelült az Ifjúgazda tagozat program tervének vázlata és
ezt kiegészítve minden megye kidolgozza a saját programját.
Gazdaasszony tagozat:
2007. 03 30-án megalakult Orosházán a megyében először a Gazdaasszony tagozat. Munkájukhoz sok sikert kíván a
Gazdakör elnöksége.
Orosházi Gazdakör elérhetősége:
Honlap: http://www.orosnet.hu/gazdakor-oroshaza
E-mail cím: gazdakor.oroshaza@orosnet.hu
Telefon: 30/ 598-2398
Iroda: Orosháza, Lehel u. 49. Tel/Fax: 68/419-377;
Fogadó óra minden délelőtt 900-1200-ig.
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Gazdatársaink tevékenységeinek bemutatása
Reklám oldal

LINOIL PRÉSHÁZ

Növénytermesztési Gépi Szolgáltatások a
vetéstől a betakarításig.

Linoil
Hidegen sajtolt
napraforgó étolaj
vásárolható.

Orosháza vásárcsarnok
Növénytermesztési Gépi Szolgáltatások
a vetéstől a betakarításig.

Gál Gyula
Orosháza, Török Ignác utca 19.
Mobil: 30/464-20-49

Európai Uniós, AVOP, UMVP
pályázatainak elkészítése. Üzleti
tervek összeállítása.
Lantos Erika
Mobil: 30/310-26-88
Email cím: ernoga@fibermail.hu

Herczeg Tibor
Orosháza, Forgácsrész 25.
Mobil: 30/631-52-09

Rágyánszki Faiskola és Arborétum
Orosháza, Gárdonyi u.
Gyümölcsfa oltványok, díszfák és
cserjék az ültetési szezonban
folyamatosan kaphatók.
Áruda a TESCO mellett.

Andréka Jánosné
Regisztrált mérlegképes könyvelő
Kft-k, Bt-k, őstermelők, egyéni vállalkozók könyvelés.
Mezőgazdasági biztosítások ügyintézése.
Orosháza, Lehel u. 49.
Telefon: 68/419-377; 30/399-7325
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