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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

TÁJÉKOZTATÓ 

EZÚTON TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT ÉRDEKLŐDŐKET, 
HOGY  

2015. JANUÁRJÁTÓL HAVONTA EGY ALKALOMMAL 

FOGADÓÓRÁT TARTUNK AZ EGYESÜLET TERÜLETÉN LÉVŐ 
 IKSZT HÁZAKBAN. 

FOGADÓÓRÁK MINDEN HÓNAP HARMADIK HETÉBEN  
A KÖVETKEZŐ BEOSZTÁS SZERINT KERÜLNEK MEGTARTÁSRA: 

Hétfő: 8:30 – 10:30 között Szokolya, Szalajka IKSZT 
            13:00 – 15:00 között Kismaros, IKSZT 

Kedd: 10:00 – 11:00 között Ipolytölgyes, IKSZT 
           12:00 – 13:00 között Ipolydamásd, IKSZT 

Első alkalom: január 19-én és 20‐án.  

A fogadóórát minden alkalommal a munkaszervezet 1 tagja tartja.  
Fogadóórán  a  vidékfejlesztéssel  kapcsolatos  kérdéseket  lehet  
személyesen   megbeszélni,   valamint   a   2014  ‐2020‐as   tervezéshez 
lehet projektötleteket leadni. 
Amennyiben a jelzett időben változás történik, azt külön jelzem. 

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT! 

Neubauerné Szatmári Zsuzsa 
munkaszervezet vezető 



 
 
 
 

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 
2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.hu 

                                                   
 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

 

Emlékezető 

Tárgy: Fogadóóra a térségi IKSZT házakban 

Helyszín: Kismarosi IKSZT ház (2623, Kismaros, Kossuth Lajos út 5.) 

Időpont: 2015. január 19.  

 

A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az 

integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet 7.§ (7) pontja értelmében: „A (2) 

bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai 

beszámolási időszakonként legalább három alkalommal agrár-, vagy vidékfejlesztési területen 

tevékenykedő szakmai szervezet képviselője által lebonyolítandó előadás, képzés, tanfolyam, 

tréning, fogadóóra programlehetőségek közül legalább egyet megszervezni.”  

A rendelet értelmében több alkalommal segítettük a térségünkben található IKSZT házakat, 

hogy meg tudjanak felelni a rendeletben foglalt kötelezettségeiknek. 

2015 januárjától a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület fogadóórát szervezett a 

térségben található 4 IKSZT házakban. Célja elsősorban az volt, hogy közelebb kerülhessen 

az ügyfelekhez, megkönnyítse az esetleg ügyintézést, valamint hogy a térségben élőkkel 

megkezdhesse a felkészülést a 2014-2020-as időszakra.  

Második alkalommal Kismaroson az IKSZT házban tartottunk fogadóórát. A településről 

Merész Ferenc Csaba jött el a fogadóórára, többek között hogy érdeklődjön a benyújtható 

projektötletekről, valamint hogy ismertesse a terveit. 

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának 

elkészítésekor fontos, hogy mindenre kiterjedőek legyenek, éppen ezért a projektötleteket is 

így várjuk. 

Fontos, hogy a projektötletek mindenre kiterjedőek legyenek.  
Gondoljanak:  
 Közösségi fejlesztésekre,  
 Vállalkozásfejlesztésre, helyi gazdaságfejlesztésre: helyi gazdaság megerősítése, a 

mikro- és kisvállalkozások ösztönzésével, kisléptékű élelmiszer feldolgozás és 
értékesítés támogatásával, az erőforrás és vállalkozáshiányos térségekben a gazdasági 
tevékenységek elindításának és fenntartásának segítése a szociális gazdaság 
eszközeivel  
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 a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ösztönzése, pl. 
szemléletformálással, a speciális helyi környezeti kihívások és megoldási elképzelések 
vizsgálatával, kisléptékű, kísérleti és/vagy bemutató jellegű beavatkozások 
megvalósításával. 

 Turisztikára,  
 Agrár fejlesztésre,  
 Agrár-vállalkozói fejlesztésre,  
 REL-re (rövid ellátási lánc), Cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek 

együttes kihasználása, pl. közétkeztetés, fizikai piac, e‐kereskedelem, vendéglátás, stb. 
  Helyi termékek piacra jutására, 
  Környezettudatosságra,  
  Szociális fejlesztésekre, település egészségügyre,  
  Hátrányos helyzet leküzdésének lehetőségeire,  
  Fiatal gazda támogatási lehetőségre, A pályázat benyújtásának idején 40 éves vagy 

fiatalabb, első ízben indít önálló vállalkozást (vállalkozás vezetője), szakirányú 
végzettség (Induló támogatás  

 Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár elhárítás, vízvisszatartás, melioráció, 
öntözés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés; 

 Állattenyésztés: technológia-fejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás, 
trágyatárolás,  

 Kertészet: technológia-fejlesztés, erőforrás-hatékonyság javítása, termék-feldolgozás 
 
 Vidéki térségek eszközei  

o Diverzifikáció (on�farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági 
tevékenység kezdése vagy folytatása (kézműves, turisztika, stb.)  

o Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései  
o Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 

mezőgazdaság 
o �Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései / helyi alapszolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztései (új épület NEM, költségtakarékosság IGEN) 
o LEADER (4 művelet): helyi fejlesztési stratégiák készítése/ helyi stratégiák 

megvalósítása (helyi pályáztatás) /együttműködések / szervezés, működés,  
 
 
Nagyon fontos, hogy előtérbe kerülnek a 2014 – 2020-as időszakban az 
összefogásban – konzorciumban - megvalósításra kerülő projektek, 
amelyben az vidékfejlesztési egyesület vállalja a koordinátori szerepet. 
Mindenhol minimum 30%-ban meg kell, hogy jelenjen a 
környezettudatosság. 
 
 

Kmf. 
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