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VIDÉKFEJLESZTÉSI
Pályázati lehetőségek
I. nap

2009.02.16.

MOTTÓ
Ha ide né
nézné
znél, vad aranyszí
aranyszíved
Összeszorulna. Kö
Könnyed eredne
S úszó
szó, sö
sötét gá
gályá
lyánk sző
szőnyegé
nyegére
Óh, hullna az arany, hullna egyre.

Ady Endre: Ima Baá
Baál Istenhez
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Amihez illeszkednü
illeszkednünk kell,
avagy szé
szél ellen nem lehet pá
pályá
lyázni
2009.02.16.
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Fontosabb politiká
politikák az EUEU-ban:
Közös Agrá
Agrárpolitika
Gazdasá
Gazdasági és szociá
szociális kohé
kohézió
zió
Euró
Európai Monetá
Monetáris Unió
Unió
Vidé
Vidékfejleszté
kfejlesztés
Környezetvé
rnyezetvédelem
Foglalkoztatá
Foglalkoztatáspolitika
Versenypolitika
Esé
Esélyegyenlő
lyegyenlőség fé
férfiak és nő
nők kö
között
1989 óta a Gazdasá
Gazdasági és Szociá
Szociális Kohé
Kohézió
zió hatá
határozza
meg a Strukturá
Strukturális Alapok felhaszná
felhasználásának mó
módjá
dját. Az
ezekbő
ezekből szá
származó
rmazó támogatá
mogatások azokra a kiemelt
fejleszté
fejlesztési cé
célkitű
lkitűzésekre koncentrá
koncentrálódnak, amelyeket
az Euró
Európai Bizottsá
Bizottság és az egyes tagá
tagállamok kö
központi
és regioná
regionális ható
hatóságai együ
együttesen hatá
határoztak meg.
2009.02.16.
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Közössé
sségi Straté
Stratégiai Irá
Iránymutatá
nymutatások (CSG)
3 irá
iránymutatá
nymutatás:
Euró
Európa és annak ré
régió
giói olyan hellyé
hellyé váljanak, ahol
érdemes befektetni és dolgozni
Tudá
Tudás és innová
innováció
ció a nö
növekedé
vekedésért
Több és jobb munkahely
Terü
Területi dimenzió
dimenziók
(Nagy)vá
(Nagy)városok hozzá
hozzájárulá
rulása a nö
növekedé
vekedéshez és
foglalkoztatá
foglalkoztatáshoz
Vidé
Vidéki té
térsé
rségek tá
támogatá
mogatása
Együ
Együttmű
ttműködések: hatá
határokon
átnyú
ális
tnyúló/transznacioná
/transznacionális/interregion
lis/interregioná
együ
együttmű
ttműködés

2009.02.16.

5Art

EU pénzügyi keretek

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/87677.pdf

Pénzügyi keretszámok fejezetcímenként
1a. Versenyképességi politikák

Mrd EUR

%

72,1

8,4 %

1b. Kohéziós politikák

307,6

35,7 %

2. Közös mezőgazdasági politikák

371,2

43,1 %

3. Állampolgárság, szab., bizt. és igazságosság

10,3

1,2 %

4. Az EU mint globális partner

50,0

5,8 %

5. Teljes adminisztratív kiadás

50,3

5,8 %

0,8

0,1 %

6. Kompenzáció BG/RO

2004-es árakon

Összesen

862,3

EU-27 GNI %-ában kifejezve

1,045%
2009.02.16.
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Az EU kö
költsé
ltségveté
gvetése 20072007-13 [m€]
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Forrás:

A tá
támogatá
mogatási alapok forrá
forrásai
• Euró
Európai Regioná
Regionális Fejleszté
Fejlesztési Alap (ERDF, European
Regional Development Fund)
Fund)
• Euró
Európai Szociá
Szociális Alap (ESF, European Social Fund)
Fund)
• Kohé
Kohézió
ziós Alap (CF, Cohesion Fund)
Fund)
• Euró
urópai Mező
ezőgazdasá
gazdasági Vidé
idékfejleszté
kfejlesztési Alap
European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD
• Euró
Európai Mező
Mezőgazdasá
gazdasági Garancia Alap (European
Agricultural Guarantee Fund – EAGF (KAP finanszí
finanszírozá
rozása)
• Euró
Európai Halá
Halászati Alap (EFF, European Fisheries Fund)
Fund)
• Euró
Európai Beruhá
Beruházási Bank (EIB, European Investment Bank)
2009.02.16.
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A Fejleszté
Fejlesztési forrá
forrásaink megoszlá
megoszlása:
Forrás

Új Magyarország
Vidékfejlesztési Stratégiai
Terv

Egyéb
9Art

Keretösszeg
(Mrd Ft)

Európai Szociális Alap

7 500
3 500

1 987
927

Európai Regionális Fejl. Alap

Kohéziós Alap

NSRK
Új Magyarország
Fejlesztési Terv

Keretösszeg
(mEUR)

11 400

3 021

Európai Területi
együttműködések (ERFA)

400

106

Technikai Segítségnyújtás

900

238

Nemzeti Teljesítménytartalék

400

106

3 400

901

400

106

135

35

Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap
Európai Halászati Alap
EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok (2009-ig)
Közösségi Programok
(jelenleg 41)

Pontos, országos vonatkozású számadatok
nem találhatóak
2009.02.16.
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Egysé
Egységes vidé
vidékfejleszté
kfejlesztési politika
Euró
Európai Mező
Mezőgazdasá
gazdasági Vidé
Vidékfejleszté
kfejlesztési Alapbó
Alapból (EMVA)
A TANÁ
TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE (2005. szeptember 20.)

A vid
ékfejleszté
vidé
kfejlesztés egysé
egységes politika, amely a
három tematikus tengelynek megfelelő
megfelelő
célokat öleli fel.
fel.
A tagorszá
tagországoknak a hé
hét évre szó
szóló egysé
egységes
vidé
vidékfejleszté
kfejlesztési straté
stratégiá
giát, illetve arra épülő
egysé
egységes programot kell benyú
benyújtaniuk.
jtaniuk.

2009.02.16.
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A mező
mezőgazdasá
gazdasági kiadá
kiadások
Az új szerkezetű
szerkezetű mező
mezőgazdasá
gazdaság velejá
velejárója a nagyobb
következetessé
vetkezetesség és átlá
tlátható
thatóság.

m€

• Az egysé
egységes piac–
piac– azaz nem akadá
akadályozzá
lyozzák kereskedelmi korlá
korlátok az áruk
szabad mozgá
mozgását az EU teljes terü
területé
letén belü
belül;
• Közvetlen kifizeté
kifizetések a gazdá
gazdálkodó
lkodók ré
részé
szére, hogy egy garantá
garantált minimá
minimális
jövedelemszintjü
vedelemszintjük meglegyen, ennek azonban ne legyen kapcsolata a megtermelt
mennyisé
mennyiséggel, hogy ne keletkezzenek torzulá
torzulások a kereskedelemben;
• Inté
Intézkedé
zkedések a stabil agrá
agrárpiacok biztosí
biztosítására
• A vidé
vidékfejleszté
kfejlesztés támogatá
mogatása a keresztfinanszí
keresztfinanszírozá
rozás (cross
(cross--compliance)
compliance)

2009.02.16.
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Az agrá
agrár- és vidé
vidékfejleszté
kfejlesztési tá
támogatá
mogatások
várható
rható alakulá
alakulása az EUEU-ban (2007(2007-2013)
Egy hektár mezőgazdasági területre, €

400
350
300
250
EU-15
EU-10

200

EU-25
150
100
50
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Forrás: MASSOT, titk. AGRICOM, 2004 a Bizottság adatainak és a 2004. 02.10-i COM(2004)0101 és SEC(2004)0160 közlemények alapján.

2009.02.16.
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A HAZAI HELYZET
2009.02.16.
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Általá
ltalános straté
stratégia, a kö
közössé
sségi és a nemzeti

prioritá
prioritások kapcsoló
kapcsolódása
Célok a SAPARD Tervben:
–az agrá
agrárgazdasá
rgazdaság versenyké
versenyképessé
pességének növelé
velése,
–a környezetvé
rnyezetvédelem szempontjainak elő
előtérbe helyezé
helyezése,
–a vidé
vidéki té
térsé
rségek adaptá
adaptáció
ciós képessé
pességének elő
elősegí
segítése.
Célok az AVOPAVOP-ban és az NVTNVT-ben (2004(2004-2006)
–A mező
mezőgazdasá
gazdasági termelé
termelés és élelmiszerlelmiszer-feldolgozá
feldolgozás
versenyké
versenyképessé
pességének javí
javítását,
–A mező
mezőgazdasá
gazdaság környezetbará
rnyezetbarát fejleszté
fejlesztését, a fö
földhaszná
ldhasználat
racionalizá
racionalizálását,
–A vidé
vidék felzá
felzárkó
rkóztatá
ztatásának elő
elősegí
segítését.
Az EU vidé
vidékfejleszté
kfejlesztési prioritá
prioritásai 20072007-2013
–A mező
mezőgazdasá
gazdasági és erdé
erdészeti ágazat versenyké
versenyképessé
pességének javí
javítása
–A környezet és a vidé
vidék állapotá
llapotának javí
javítása
–Az életminő
letminőség javí
javítása a vidé
vidéki terü
területeken és a diverzifiká
diverzifikáció
ció
ösztö
sztönzé
nzése
A helyi kapacitá
kapacitás kié
kiépítése a foglalkoztatottsá
foglalkoztatottság és a diverzifiká
diverzifikáció
ció
érdeké
rdekében
2009.02.16.

14Art

ÚMFT –
Vidékies település:

ÚMVP

- 5000 fő
fő alatti lé
lélekszá
lekszám, vagy
- 100fő
népsű
psűrűség
100fő/ km2 alatti né
Lehatárolás

Nem vidé
vidékies telepü
település

Vidé
Vidékies telepü
település

Új Magyarország

Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program

Fejlesztési Terv

2009.02.16.
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A Vidé
Vidékfejleszté
kfejlesztés HAZAI
programjai
2009.02.16.
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A vidé
vidékfejleszté
kfejlesztés vá
várható
rható pénzü
nzügyi forrá
forrásai (EU tá
támogatá
mogatás)
Magyarorszá
Magyarország szá
számára (2007(2007-2013)
500,0
450,0
400,0
384,6

millió €

350,0
300,0
250,0

396,9

409,4

422,3

435,2 447,7

460,4

294,6

200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2009.02.16.
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Forrás: AZ EU költségvetési keretterve alapján, becslés

Az ÚMVP Fejleszté
Fejlesztési tengelyei
Paradigmavá
Paradigmaváltá
ltás (alloká
(allokáció
ció, koordiná
koordináció
ció)
I. A szá
szántó
ntóföldi nö
növénytermelé
nytermelés mellett az állattartá
llattartási és a
feldolgozó
feldolgozóipari ágazat korszerű
korszerűsítése, valamint az
energianö
energianövények termeszté
termesztése és a kerté
kertészet irá
irányá
nyába
törté
rténő diverzifiká
diverzifikálás (48%(48%- 624 Mrd Ft)
II. A vidé
vidéki kö
környezet javí
javítása a megfelelő
megfelelő földhaszná
ldhasználat
támogatá
mogatása ré
révén (35%(35%- 455 Mrd Ft)
III. A vidé
vidéki gazdasá
gazdaság fejlő
fejlődésének tá
támogatá
mogatása és a vidé
vidéki
életminő
letminőség javí
javítása a termé
természeti és kulturá
kulturális öröksé
kség
megő
megőrzé
rzésével (17%(17%- 221 Mrd Ft)
IV. LEADER kö
közössé
sségfejleszté
gfejlesztés (5,5%(5,5%- 71,6 Mrd Ft)
2009.02.16.
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Forrá
Forrásmegosztá
smegosztás
I. Tengely

2 366 378 274 Euro

II. Tengely

1 626 706 126 Euro

III. Tengely

690 690 802 Euro

IV. Tengely

272 978 313 Euro

TS

202 978 313 Euro

Összesen:

5 159 109 184 Euro

2009.02.16.
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I. Tengely - Versenyké
Versenyképessé
pesség
A mező
mezőgazdasá
gazdaság és élelmiszerlelmiszer-feldogozá
feldogozás
versenyké
versenyképessé
pességének fokozá
fokozása.
sa.
Szerkezetá
zerkezetátalakí
talakítás és korszerű
korszerűsítés
A tudá
tudásalapú
salapú vidé
vidéki tá
társadalom megteremté
megteremtése
–beruhá
beruházási és fejleszté
fejlesztési tá
támogatá
mogatások (gé
(gép és
technoló
technológia)
–infrastruktú
infrastruktúra fejleszté
fejlesztése
–szakké
szakképzé
pzés és szaktaná
szaktanácsadá
csadás
2009.02.16.
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II. Tengely - Környezeti állapot
Három EUEU-szintű
szintű prioritá
prioritási terü
terület:
– bioló
biológiai sokfé
sokfélesé
leség (biodiverzitá
(biodiverzitás),
– a hagyomá
hagyományos vagy jelentő
jelentős termé
természeti
érté
rtéket ké
képviselő
pviselő mező
mezőgazdasá
gazdasági vidé
vidékek
megó
megóvása és fejleszté
fejlesztése,
– éghajlatvá
ghajlatváltozá
ltozás és ví
vízgazdá
zgazdálkodá
lkodás.

2009.02.16.
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III. TengelyTengely- A vidé
vidéki élet minő
minőségének
javí
javítása és a vidé
vidéki gazdasá
gazdaság
diverzifiká
diverzifikálása
A III.
III. tengely inté
intézkedé
zkedéseinek alapvető
alapvető célja a
munkahelyteremté
munkahelyteremtés, ezá
ezáltal a lisszaboni cé
célkitű
lkitűzések
megvaló
megvalósítása
–A III.
III. tengely mutat tú
túl a mező
mezőgazdasá
gazdaságbó
gból élők igé
igényein,
inté
vidéki lakossá
lakosságot cé
célozzá
lozzák meg, fü
függetlenü
ggetlenül
intézkedé
zkedései a vidé
attó
attól, hogy mi az egyes szereplő
szereplők jö
jövedelmé
vedelmének forrá
forrása.
–A munkahelyteremté
munkahelyteremtésen, vá
vállalkozá
llalkozásfejleszté
sfejlesztésen tú
túl nagy
jelentő
jelentősége van a falvak, kisté
kistérsé
rségek, mint vidé
vidéki
közössé
sségek fejleszté
fejlesztésének, az élhető
lhető környezet
kialakí
kialakításának, tová
továbbá
bbá a vidé
vidéken élők helybenhelyben-maradá
maradását
lehető
mogatásának.
lehetővé tévő helyi szolgá
szolgáltatá
ltatások tá
támogatá
2009.02.16.
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III. TengelyTengely- Céljai
Új munkahelyek lé
létrehozá
trehozása és a jö
jövedelemszerzé
vedelemszerzési
lehető
lehetőség és ké
képessé
pesség erő
erősítése a vidé
vidéki vá
vállalkozá
llalkozások
fejleszté
fejlesztése által;
Az életminő
letminőség javí
javítása a falumegú
falumegújítás elő
elősegí
segítésével;
Az alapszolgá
alapszolgáltatá
ltatásokhoz való
való hozzá
hozzáférés javí
javítása
kistelepü
kistelepülési integrá
integrált kö
közössé
sségi és szolgá
szolgáltató
ltató terek
létrehozá
trehozásával.
2009.02.16.
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III. tengelyen inté
intézkedé
zkedései
1. A nem mező
mezőgazdasá
gazdasági tevé
tevékenysé
kenységgé
ggé törté
rténő
diverzifiká
diverzifikálás
2. A mikrová
ikrovállalkozá
llalkozások létrehozá
trehozásának és fejleszté
fejlesztésének
támogatá
mogatása
3. Turisztikai tevé
tevékenysé
kenységek ösztö
sztönzé
nzése
4. A vidé
vidéki gazdasá
gazdaság és lakossá
lakosság szá
számára nyú
nyújtott
alapszolgá
alapszolgáltatá
ltatások bő
bővítése
5. Falumegú
Falumegújítás és fejleszté
fejlesztés
6. A vidé
é
ki
ö
r
ö
ksé
é
g
megő
vid
ks megőrzé
rzése
7. Képzé
pzés és tá
tájékoztatá
koztatás
8. Készsé
szségek elsajá
elsajátítása, ösztö
sztönzé
nzés és a helyi fejleszté
fejlesztési
straté
stratégiá
giák kidolgozá
kidolgozása és vé
végrehajtá
grehajtása
2009.02.16.
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Új inté
intézkedé
zkedések a III. tengelyen belü
belül
Helyi vidé
vidékfejleszté
kfejlesztési irodá
irodák – Helyi vidé
vidékfejleszté
kfejlesztési kö
közössé
sségek –
Helyi vidé
vidékfejleszté
kfejlesztési tervek
Magá
Magán és kö
közszfé
zszféra együ
együttmű
ttműködése, PPP
projektgenerá
projektgenerálás
informá
információ
ciós szolgá
szolgáltatá
ltatás
taná
tanácsadá
csadás
HVK titká
titkársá
rsági és adminisztrá
adminisztráció
ciós feladatai
Adatgyű
Adatgyűjté
jtés, utá
utánkö
nköveté
vetés
1698/2005 Európai Tanácsi rendelet minden Tagállamnak Nemzeti Vidéki Hálózatot kell létrehoznia.
2008/168 EK határozat létrehozta az Európai Vidéki Hálózat szervezeti struktúráját.

2009.02.16.
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LEADER + cé
célok

2000/C 139/5 Comission notice ( 2000, április 14.)

• A termé
természeti és a kulturá
kulturális adottsá
adottságok gazdagí
gazdagítása
• A gazdasá
gazdasági kö
környezet megerő
megerősítése
• A kö
közössé
sségek önszervező
nszervező képessé
pességének javí
javítása
• Az együ
együttmű
ttműködések ösztö
sztönzé
nzése
A LEADER I. és II. utá
után a LEADER+ tová
továbbra is az
integrá
integrált és fenntartható
fenntartható fejlő
fejlődést elő
előmozdí
mozdító új
megkö
megközelí
zelítések, eljá
eljárások kimunká
kimunkálására jö
jött lé
létre.
2009.02.16.
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LEADER + té
témakö
makörei

2000/C 139/5 Comission notice (2000, április 14.)
Egy fejleszté
fejlesztési té
témakö
makör kö
köré szervezett program;
több is lehet, de a fejleszté
fejlesztési straté
stratégia koherenciá
koherenciáját biztosí
biztosítani
kell, azaz igazolni, hogy nemcsak egymá
egymás mellé
mellé helyezett
ágazati inté
intézkedé
zkedésekrő
sekről vagy projektek listá
listájáról van szó
szó.
• Új eljá
eljárások és technoló
technológiá
giák haszná
használata, a vidé
vidéki termé
termékek és
szolgá
szolgáltatá
ltatások versenyké
versenyképessé
pességének fokozá
fokozása
• A vidé
vidéki életkö
letkörülmé
lmények javí
javítása
• A vidé
vidéki termé
termékek feldolgozottsá
feldolgozottsági foká
fokának (hozzá
(hozzáadott
érté
rtékének) nö
növelé
velése, kü
különös tekintettel a kismé
kisméretű
retű termelő
termelő
egysé
egységek termé
termékeinek piacra jutá
jutási esé
esélyeit kollektí
kollektív akció
akciók
révén javí
javító inté
intézkedé
zkedésekre
• A termé
természeti és kulturá
kulturális érté
rtékek optimá
optimális hasznosí
hasznosítása
2009.02.16.
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LEADER
A III. Inté
Intézkedé
zkedéscsoport cé
célkitű
lkitűzései jelennek meg a
legnagyobb hangsú
hangsúllyal a LEADER programban,
de erő
erőfeszí
feszítéseket kell tenni a helyi akció
akciócsoportnak
az I. és II. Inté
Intézkedé
zkedéscsoport cé
célkitű
lkitűzései irá
irányá
nyába
törté
rténő orientá
orientálására is.
Inté
Intézkedé
zkedései:
1. Helyi fejleszté
fejlesztési straté
stratégiá
giák megvaló
megvalósítása
2. Hazai és nemzetkö
nemzetközi té
térsé
rségek kö
közötti együ
együttmű
ttműködések
3. Mű
Működési kö
költsé
ltségek, ké
készsé
szségek elsajá
elsajátítása és animá
animáció
ció
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LEADER
Integrált vidékfejlesztés
Környezetvédelmi és agrárkörnyezetvédelmi akciók
Gazdaságfejlesztési
akciók

Az integráció mértéke

Külső hatások
(EU, nemzeti)

A mező
mezőgazdasá
gazdaság
diverzifiká
diverzifikáció
ciója, új
eljá
eljárások a mező
mezőgazdasá
gazdasági,
halá
halászati és erdé
erdészeti gyakorlatban

Közössé
sségfejleszté
gfejlesztési és
társadalmi integrá
integráció
ciós akció
akciók

Helyi, térségi hatások,
lehetőségek
2009.02.16.
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LEADER

Célja a vidé
vidéki szereplő
szereplők ösztö
sztönzé
nzése a té
térsé
rségük hosszú
hosszú távú
lehető
lehetőségeirő
geiről tö
törté
rténő együ
együttgondolkodá
ttgondolkodásban, illetve a
térsé
rség fenntartható
fenntartható fejlő
fejlődésének integrá
integrált, innovatí
innovatív
straté
stratégiá
giák menté
mentén tö
törté
rténő támogatá
mogatása.
Terü
Területileg összefü
sszefüggő
ggő vidé
vidéki telepü
településcsoportok
juthatnak tá
támogatá
mogatáshoz a sajá
saját maguk által kidolgozott
helyi vidé
vidékfejleszté
kfejlesztési straté
stratégia megvaló
megvalósítására.
Alulró
Alulról jö
jövő kezdemé
kezdeményezé
nyezések kidolgozá
kidolgozása, rendszerbe
foglalá
foglalása, majd helyi dönté
ntés a meghatá
meghatározott keretö
keretösszeg
elosztá
elosztásáról.
A kö
közössé
sség csak tí
tízezer fő
fő alatti telepü
települések ké
képviselő
pviselőibő
iből
állhat, illetve összessé
sszességében 10.00010.000-100.000 fő közötti
lakossá
lakosságú terü
területet kell lefednie.
Átlagosan 1 Mrd Ft tá
támogatá
mogatás/LEADER
s/LEADER--közössé
sség.
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Az ÚMVP
Inté
Intézmé
zményrendszere
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ÚMVP inté
intézmé
zményei
• Irá
Irányí
nyító Ható
Hatóság - FVM
• Kifizető
Kifizető Ügynö
gynöksé
kség - MVH
• Igazoló
Igazoló szerv - KPMG
• Monitoring bizottsá
bizottság
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Az inté
intézmé
zményrendszer

DEB - Döntés Előkészítő Bizottság
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Az Irá
Irányí
nyító Ható
Hatóság
• Az irá
irányí
nyító ható
hatóság kö
köz- vagy magá
magánjogi szerv, vagy maga a tagá
tagállam
lehet, amely felelő
felelős a program haté
hatékony, eredmé
eredményes és szabá
szabályszerű
lyszerű
végrehajtá
grehajtásáért,
áért, ezen belü
belül kü
különösen:
–annak biztosí
biztosításáért,
áért, hogy a finanszí
finanszírozandó
rozandó műveletek kivá
kiválasztá
lasztása a
vidé
vidékfejleszté
kfejlesztési programmal összhangban tö
törté
rténjen;
–annak biztosí
biztosításáért,
áért, hogy a kedvezmé
kedvezményezettek tá
tájékoztatá
koztatást kapjanak
a kapott tá
telezettségeikrő
geikről;
támogatá
mogatásbó
sból eredő
eredő kötelezettsé
–annak biztosí
biztosításáért,
áért, hogy a programok érté
rtékelé
kelése a monitoring és
érté
rtékelé
kelési keretszabá
keretszabályozá
lyozásnak megfeleljen;
–a monitoring bizottsá
bizottság vezeté
vezetéséért;
éért;
–az EMVAEMVA-ból szá
származó
rmazó támogatá
mogatások átlá
tlátható
thatóságáért,
áért, a nyilvá
nyilvánossá
nosság
tájékoztatá
koztatásáért
áért a nemzeti straté
stratégiai tervrő
tervről, a vidé
vidékfejleszté
kfejlesztési
programokró
programokról és a kö
közössé
sségi hozzá
hozzájárulá
rulásró
sról;
–az éves idő
időközi jelenté
jelentés elké
elkészí
szítéséért
éért és a Bizottsá
Bizottsághoz tö
törté
rténő
benyú
benyújtá
jtásáért;
áért;
–annak biztosí
biztosításáért,
áért, hogy a kifizető
kifizető ügynö
gynöksé
kség a kifizeté
kifizetések
engedé
engedélyezé
lyezése elő
előtt minden szü
szüksé
kséges informá
információ
ciót megkapjon.
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A Kifizető
Kifizető Ügynö
gynöksé
kség (KÜ
(KÜ) és az Igazoló
Igazoló Szerv
A kifizető
kifizető ügynö
gynöksé
kségek a tagá
tagállamok azon ható
hatóságai vagy szervei,
amelyek az általuk vé
végrehajtott kifizeté
kifizetésekkel összefü
sszefüggé
ggésben
garanciá
garanciát nyú
nyújtanak arra, hogy:
–még a kifizeté
kifizetések engedé
engedélyezé
lyezése elő
előtt megtö
megtörté
rténjen annak
ellenő
ellenőrzé
rzése, hogy a tá
támogatá
mogatások odaí
odaítélési eljá
eljárása megfelel a
közössé
sségi szabá
szabályoknak;
–a teljesí
teljesített kifizeté
kifizetések kö
könyvelé
nyvelése pontosan és teljeskö
teljeskörűen
törté
rténik;
–végrehajtjá
grehajtják a jogszabá
jogszabályokban meghatá
meghatározott ellenő
ellenőrzé
rzéseket.
Az EMGA és az EMVA kifizeté
kifizetéseinek bonyolí
bonyolítására a tagá
tagállam egy
vagy tö
több kifizető
kifizető ügynö
gynöksé
kséget is akkreditá
akkreditálhat, a kifizető
kifizető
ügynö
gynöksé
kségek szá
számát azonban a szü
szüksé
kséges minimumra kell
korlá
á
tozni.
korl
Az igazoló
igazoló szerv a tagá
tagállam által megbí
megbízott szervezet, amely az
akkreditá
akkreditált kifizető
kifizető ügynö
gynöksé
kségek szá
számlá
mláit a való
valódisá
diság, a teljessé
teljesség és
a pontossá
pontosság szempontjá
szempontjából igazolja, figyelembe vé
véve a kifizető
kifizető
ügynö
ö
ksé
é
gné
é
l
bevezetett
irá
á
nyí
í
t
á
si
é
s
ellenő
ő
rzé
é
si
rendszereket.
gyn ks gn
ir ny
ellen rz
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A Monitoring Bizottsá
Bizottság

A monitoring bizottság legfeljebb négy hónappal a vidékfejlesztési
program jóváhagyására vonatkozó döntés után felülvizsgálhatja a
programban szereplő kiválasztott intézkedéseket. Ezután fő
tevékenysége, hogy
–időközönként felülvizsgálja a program konkrét céljainak elérése
irányában történt előrehaladást,
–megvizsgálja a végrehajtás eredményeit,
–jóváhagyja az éves időközi jelentéseket, mielőtt azokat a
(brüsszeli) Bizottság részére elküldenék
–javaslatot tesz az irányító hatóság számára program kiigazítására
vagy felülvizsgálatára vonatkozóan.
Az irányító hatóság és a monitoring bizottság a vidékfejlesztési
programok monitoringját pénzü
nzügyigyi-, teljesí
teljesítmé
tményny-, eredmé
eredményny-, és
hatá
hatásmutató
smutatókkal vé
végzi.
gzi A mutatókra (indikátorokra) vonatkozóan
a Bizottság keretszabályozást dolgoz ki, amelyet a tagországok
elfogadnak.
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A kifizeté
kifizetés
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Kifizeté
Kifizetések tervezett alakulá
alakulása 20072007-2009
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AVOP Kifizetés az AVOP keret terhére

NVT Kifizetés az NVT keret terhére

NVT determináció 2007-2008

Új EMVA jogcímek**

EMVA Kifizetés MINDÖSSZESEN

Vidékfejlesztési Kifizetés MINDÖSSZESEN
2009.02.16.

38Art

….. ÉS MOST
Jöhet a kávé és az üdítő!
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