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HÍRLEVÉL 2022/03 

 
 
1. Tájékoztató a LEADER programra beérkezett helyi felhívásokról 

 
A Zempléni Tájak LEADER Helyi Akciócsoport 
területén a pályázatok harmadik körének befejezését 
követően tájékoztatunk minden érintettet az eddigi 
nyilvános statisztikai adatokról. 

 
A harmadik körben 74 db kérelem érkezett be munkaszervezetünkhöz  

Intézkedés kódja Allokált forráskeret Igényelt támogatás 
VP6-19.2.1.-101-20-22  323.826.060.- Ft  993.710.559.- Ft  
 
A feldolgozás adatai a 2022.03.31-én az alábbiak. 

Intézkedés 
Formai / 
Alapjog 
elutasítás 

Ügyintézési 
elutasítás Elfogadott Megjegyzés Összesen 

VP6-19.2.1.-101-20-22 
Gép- és eszközbeszerzés, 
hozzáadott értéket növelő 
technológiai fejlesztés (helyi termék 
/ szolgáltatás fejlesztés) 

- - - 

Ügyintézés alatt 
(alapjog 

ellenőrzés, 
hiánypótoltatás 

előtt) 

74 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti adatok alapján a felhívás 4.3 pontjában foglaltak és a 
272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 53.§ (1) és (1a) bekezdése alapján Munkaszervezetünk és 
az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2022.03.16. naptól 
felfüggesztette. 
Munkaszervezetünk a pályázatok feldolgozását folyamatosan végzi.  
(Forrás: www. zemplenitajak.hu) 
 
Részteles információ honlapunkon >> 
 
 
2. Nyilvános a magyar Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv 

 
Magyarország az elsők között nyújtotta be az Európai Bizottsághoz a 
Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervét. A következő hónapokban 
kétoldalú tárgyalások zajlanak a dokumentum végleges tartalmáról. A 
hivatalos bizottsági jóváhagyást kihirdető uniós határozat 2022 
második félévében jelenhet meg – adott tájékoztatást az 
Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős 
államtitkára. 

 
Az Agrárminisztérium 2021. december 30-án nyújtotta be az Európai Bizottsághoz a magyar 
KAP Stratégiai Tervet. A Stratégiai Terv tartalmát összetett szempontrendszer alapján – 
amelyben kifejezetten hangsúlyos az Európai Zöld Megállapodás és a környezeti 
célkitűzésekhez való hozzájárulás kérdése - az Európai Bizottság értékeli és hagyja jóvá. 
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A dokumentumot szakmai szervezetek és műhelyek, civil szervezetek bevonásával, a 
magyar érdekek mentén alkotta meg a szaktárca, két és fél éves előkészítést követően. Úgy 
állították össze, hogy annak segítségével a magyar vidék és agrárium kihasználhassa 
gazdasági lehetőségeit, a magyarok biztonságos élelmiszerellátása mellett magasabb szintű 
életszínvonalat, megélhetést, anyagi- és létbiztonságot teremtsen a mezőgazdaságban, az 
élelmiszer-előállításban és a kapcsolódó gazdasági ágazatokban dolgozóknak. 
Az államtitkár elmondása szerint az Európai Bizottsággal lefolytatandó kétoldalú tárgyalások 
minden bizonnyal számos kérdést felvetnek, illetve kisebb-nagyobb tartalmi változtatásokra 
is szükség lehet a konszenzushoz. Ezzel együtt arra biztatjuk a gazdatársadalmat és a 
munkájukat segítő szakmai szervezeteket, tanácsadókat, hogy a benyújtott Stratégiai Terv 
alapján tekintsék át saját üzemeik tevékenységét, fejlesztési elképzeléseit. Az elkövetkező 
hónapokban - többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és tagszervezetei 
közreműködésével - széles körű tájékoztatást nyújtunk majd az új KAP 2023-as 
előkészítéseként – fogalmazott Feldman Zsolt.  
 
Magyarország benyújtott KAP Stratégiai Tervének tartalma az alábbi hivatkozásra 
kattintva érhető el. 
(Forrás: AM Sajtóiroda) 
 
 
3. Eredeti hagyományaihoz tér vissza a Virágos Magyarország 
 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a 
szervezőbizottság 2022 tavaszán 29. alkalommal hirdeti 
meg az ország legrégebbi és legnépszerűbb 
környezetszépítő versenyét. A Virágos Magyarország 
március 3-tól újra várja az önkormányzatok jelentkezését, 
a pályázatokat június 1-jéig lehet benyújtani. 

 
2022-ben a több évtizedes megmérettetés végre visszatérhet eredeti szellemiségéhez, így 
idén ismét öt települési kategóriában – a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi 
kerületekig – személyes jelenléttel történő zsűrizéssel zajlik a verseny. A szervezőbizottság 
idén ismét nagy hangsúlyt fektet a települések személyes bejárására, az elért eredmények 
helyszíni megismerésére, amely során szakmai eszmecserére és tanácsadásra is lehetőség 
nyílik. 
Az idei év azért is jelentős, mert megkezdődik a felkészülés a jövőre esedékes 30. jubileumi 
évre. „A Virágos Magyarország nemcsak a helyi közösségek számára jelentős mozgalom, 
hatása mára jóval túlmutat a virágos településkép fontosságán. Ezért 2023-ban méltóképpen 
szeretnénk majd megünnepelni a jubileumot” – fogalmazott Guller Zoltán, az MTÜ 
vezérigazgatója. 
 
Idén is lehet pályázni tematikus díjakra. A kiemelt témák között szerepelnek a települések és 
a környező táj kapcsolatát erősítő tanösvények és zöld tematikus útvonalak, de keresik az 
Év legszebb fasorát, az Év óvoda- és iskolakertjét, illetve a Legvirágosabb főteret, főutcát is. 
Ebben az évben harmadszor a határon túli magyarlakta települések is jelentkezhetnek a 
versenyre. 
2022-ben három hazai település képviseli hazánkat a kétéves kényszerszünet után 
újrainduló Entente Florale Europe európai környezetszépítő versenyen. Székesfehérvár és 
Orfű 2019-ben, Veresegyház, pedig 2021-ben nyerte el a jogot a nemzetközi szereplésre. 
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Idén 8 ország 12 települése mérettetik meg egymással. Jövőre várhatóan új tagországokkal 
is bővül az európai szervezet. 
 
Az önkormányzati versenyről a https://viragosmagyarorszag.hu/ oldalon tájékozódhatnak 
az érdeklődők, illetve érdemes követni a Virágos Magyarország Facebook oldalát is a 
folyamatosan érkező hírek és a tervezett közönségszavazás részleteiért. 
(Forrás: viragosmagyarorszag.hu) 
 
 
4. Folytatódik a Településfásítási Program 

 
Elkezdődött a Településfásítási Program tavaszi ültetési 
időszaka, amelynek részeként a helyi állami 
erdőgazdaságok, erdész szakemberek közreműködésével 19 
megyében, összesen 364 településen 10 000 fát ültetnek el. 

  
A Településfásítási Programot az Országfásítási Program részeként 2020-ban hirdette meg 
az Agrárminisztérium, amelynek célja a vidéki települések zöldítése és környezeti 
állapotának javítása mellett, hogy népszerűsítse a Vidékfejlesztési Program erdősítési 
támogatásait. Ugyanis a kormányzat célja, hogy 2030-ra 24%-ról 27%-ra nőjön az ország 
fával borított területe. A rendszerváltozás óta meghirdetett legnagyobb belterületi fásítási 
programban a 10 ezer fő alatti lélekszámú települések vesznek részt és településenként 10-
30 fát nyerhettek el. 
 
Az ültetett fák konténeresek vagy földlabdásak, a szakszerű ültetéshez minden fához 
biztosítanak támasztó karót, takarómulcsot és védőrácsot. Annak jelképeként, hogy ezek a 
fák növelik a településen található élőhelyek változatosságát és más élőlények otthonául is 
szolgálnak majd, minden igénylő számára madárodúkat is biztosítanak. 
A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., valamint az Országos Erdészeti Egyesület 
végzi a fásítás lebonyolítását, amelyet a helyben illetékes erdőgazdaságok munkatársai 
segítenek. 
A program iránt első pillanattól kezdve hatalmas volt az érdeklődés, így 2021-ben már 
megduplázott keretösszeggel folytatódott a pályázat, így összesen 1,5 milliárd forintot 
fordítanak a vidéki települések zöldítésére. 
(Forrás: AM Sajtóiroda) 
 
 
5. Százmilliárd forintos beruházási támogatást kap a magyar turizmus! 
 

Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a beruházás-támogatási 
programot, melynek révén a magyar állam 280 millió euróval 
(mintegy 106 milliárd forint) kívánja támogatni az 
idegenforgalmi ágazat fenntartható fellendülését - közölte a 
brüsszeli testület  március 30-án.   

 
Az Európai Bizottság az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 
alapján hagyta jóvá a programot, melynek keretében a kedvezményezettek vissza nem 
térítendő közvetlen támogatásban részesülnek. 
A támogatás összege kedvezményezettenként legfeljebb 2,8 millió eurót (mintegy egymilliárd 
forint) tehet ki. Méretüktől függetlenül azok a vállalkozások jogosultak a támogatásra, 
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amelyek idegenforgalmi tevékenységet folytatnak, így például szálláshely-szolgáltatással, 
vendéglátással, szórakoztató- és szabadidős tevékenységekkel foglalkoznak. A program az 
eszközökbe történő magánberuházások létrejöttét hivatott támogatni, s ezzel ösztönzőleg 
hat a koronavírus-világjárvány által különösen sújtott idegenforgalmi ágazatban 
felhalmozódott beruházási hiány megszüntetésére. Az intézkedés révén várhatóan mintegy 
ezer vállalkozás jut majd támogatáshoz - közölték. 
Az Európai Bizottság megvizsgálta a magyar programot és megállapította, hogy az 
összhangban van az ideiglenes keretben meghatározott feltételekkel - tette hozzá a brüsszeli 
testület. 
(Forrás: mti.hu) 
 
 
 
6. HACS Közlemény 
 

Ezúton tájékoztatjuk partnereinket, hogy Egyesületünk 
a gyorsabb és modernebb információ biztosítása 
érdekében működteti nyilvános Facebook oldalát. 
Amennyiben rendelkezik Facebook profillal, akkor 
bejelölés esetén automatikusan fog információt kapni 
legfrissebb híreinkről. 

 
Facebook elérhetőség itt >> 
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