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Válaszd a hazait! 
A helyi termelők támogatása most fontosabb ügy,  

mint valaha.

Idén más lesz a karácsony, mint eddigi életünk során bármikor. 

Kevesebb ember a fa körül, kevesebb (és maszkosabb) 
rokonlátogatás az ünnepek alatt, miközben végig az motoszkál a 

fejünkben, vajon jövőre magunk mögött hagyjuk-e már mindazt, 

ami miatt ezekre az elővigyázatosságokra szükség van. 

A karácsony kényszerű átalakulása ugyanakkor jó apropóval szolgál 

szokásaink újragondolására is. Az ünnepekre való felkészülés az 

ajándékvásárlással kezdődik, az ajándékok megválasztását pedig 

érdemes jó alaposan átgondolni. Nem is elsősorban azt, kinek, mit 

és mennyiért veszünk, hanem azt, hogy pénzünkkel milyen 

vállalkozást támogatunk. Egy multinacionális nagyvállalat a mi 

karácsonyi költésünk nélkül is boldogan megmarad jövőre is, egy 

kisvállalkozásnak azonban éppen ezek a náluk elköltött összegek 

jelenthetik a túlélés zálogait, azt, hogy a következő karácsonykor is 

megtalálhassuk őket. Figyeljünk oda, kiket támogatunk karácsonyi 

ajándékaink beszerzésénél és ha tehetjük, támogassuk a hazai 

termelőket!

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárság

Kihívásokkal teli, de 
sikeres évet zárt a 
szántóföldi 
növénytermesztés 

A kihívások ellenére a 
szántóföldi növénytermesztés 
idei eredményei kifejezetten 
kedvezőek – jelentette be 
Feldman Zsolt, az 
Agrárminisztérium 
mezőgazdaságért és 
vidékfejlesztésért felelős 
államtitkára. A legnagyobb 
területen termesztett nyári 
aratású szántóföldi növényünk 
az őszi búza, amelynek 
országos termésátlaga 5,37 t/
ha, az összes termés pedig 5 
millió tonna lett. Az idei 
termésátlag majdnem rekordot 
jelent, az össztermés 
mennyisége ugyanakkor a 
terület csökkenése miatt 
átlagosnak minősíthető.  Az 
őszi árpa országos 
termésátlaga 5,65 t/ha lett, az 
összes árpatermés pedig 1,32 
millió tonnát tesz ki. 
Az őszi betakarítási munkák is 
a befejezésükhöz közelednek. 
Országosan a kukorica 
termésátlaga 8,656 t/ha, amely 
történelmi rekordot jelent. A 
jelzett országos termésátlag a 
tavalyi értéket 7,4%-kal, az 
elmúlt öt év átlagát pedig 
14,5%-kal meghaladja.
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A legkisebb gazdálkodókat 
segíti a legújabb 
vidékfejlesztési pályázat 
A VP keretében 15 000 eurónak megfelelő 
forintösszegű, öt évre nyújtott támogatást kaphatnak 

az Agrárminisztériumtól a legkisebb termelők.

A 2,5 milliárd forint keretösszeggel megjelent – 
Mezőgazdasági kisüzemek támogatása felhívás keretében–- 
támogatási kérelmet olyan őstermelők, mikrovállalkozásnak 

és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók, 

vagy szociális szövetkezetek nyújthatnak be, akiknek/

amelyeknek életvitelszerű tartózkodási helye, utóbbiak esetén 

székhelye, már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 

hónapban vidéki térségekben volt.

A támogatás igényelhető eszközvásárlásra, gépbeszerzésre, 

ültetvénytelepítésre, állatvásárlás vagy éppen kézműves 

élelmiszer-előállító tevékenységükhöz kapcsolódó 

üzemfejlesztésre. A támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy 

a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti 

évben legalább 3000 euró STÉ (Standard Termelési Érték), de 

legfeljebb 6000 euró STÉ értékű termelési potenciállal 

(üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezett, vagy ezzel 

megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből, 

vagy mezőgazdasági termelésből és termékfeldolgozásból.

A támogatás 15 000 eurónak megfelelő forintösszegű, 5 évre 

nyújtott egyösszegű átalány támogatás, amelyet két részletben 

folyósítanak. A támogatási kérelem egyben kifizetési 

kérelemnek is minősül majd, így a Támogatói Okirat után a 

kifizető ügynökség automatikusan utalja a támogatási összeg 

75 százalékát, a fennmaradó 25 százalékot pedig az üzleti 

tervben vállalt kötelezettségek teljesítése esetén benyújtott 

kifizetési kérelemkor.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6-ától 

szakaszosan – azaz hét darab két hetes benyújtási időszakban 

– előreláthatólag 2021. december 17-ig lesz lehetőség. A 

benyújtásra nyitva álló első szakasz 2020. november 20-áig 

tart, azonban a támogatási kérelmek benyújtására 

előreláthatólag a 2021. évben is lehetőségük lesz a támogatást 

igénylőknek. A részleteket tartalmazó pályázati felhívás és 

annak mellékletei a www.palyazat.gov.hu oldalon érhetők el.

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárság

Díjazták a legszebb 
konyhakerteket 

Idén is díjazták Magyarország 
legszebb konyhakertjeit. Papp 
Zsolt György, az 
Agrárminisztérium 
vidékfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkára közölte: 
a 2012-ben még csak 22 
jelentkezővel indult 
programhoz 2015-től 
Magyarország minden 
megyéje csatlakozott és mára 
már 138 határon túli település 
vesz részt a programban. Sári 
Kovács Szilvia 
programigazgató elmondta: 
idén 230 településről 1840 
kerttel neveztek a versenyre. 
Elmondta: sok óvoda, iskola és 
tavalytól már bölcsődék is 
csatlakoztak, illetve hátrányos 
helyzetű, vagy fogyatékkal élő 
emberek által gondozott 
kertekkel is pályáztak. Az 
indulók többsége a 
vegyszermentes kertművelést 
választja. Sári Kovács Szilvia 
bejelentette, hogy 2021-ben is 
megrendezik a versenyt 
"szorgalom, kitartás, hűség" 
jelmondattal.

http://www.palyazat.gov.hu/
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