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A vidék kihívásai
Gazdasági-társadalmi 

kihívások Területi kihívások

•Jövedelem
 különbségek

•Áringadozás,
 kockázat-

 menedzsment
•Lemaradó

 

vidéki
 térségek

•Üvegházhatást okozó
 gázok kibocsátása

•Termőtalaj kimerülése
•Víz-, és

 levegőminőség
•Élőhelyek és

 biodiverzitás

•Vidéki térségek
 életképessége

•Az EU 
mezőgazdaságának 
sokszínűsége

Szinergia és kiegészítő
 

jelleg az I. pillérrel és a strukturális alapokkal

Hozzájárulás az Európa 2020 stratégiához

Élelmezésbiztonság

Környezeti kihívások
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A vidékfejlesztési politika céljai

Mezőgazdaság 
versenyképessége

Fenntartható
 természeti erőforrás-

 gazdálkodás

Kiegyensúlyozott 
területi fejlődés

Hosszú távú stratégiai célkitűzések

Az Európa 2020 keretében
 

megfogalmazva:

Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés

Operatív prioritások vonatkozóan a: 

•beavatkozási területekre;

•jobb célindikátorokra

Minden tagállam/régió
 alkalmazza ezeket az 

 elveket a vidékfejlesztési 
 programokban
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Közös Stratégiai Keretrendszer (KSK)
– lefedi az ERFA-t, EMVA-t, ESZA-t, Kohéziós Alapot és ETHA-t, tükrözi az EU2020 célokat közös tematikai 

célkitűzésekkel, melyek megvalósítására mindegyik alapban kulcslépéseket határoz meg

Partnerségi Megállapodások
– nemzeti szintű

 

dokumentum mely leírja hogy kerülnek felhasználásra az alapok az EU2020-as célok 
megvalósítása érdekében

Vidékfejlesztés: EMVA Egyéb KSK alapok
(ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, ETHA)

Vidékfejlesztési Program(ok)

Európa 2020 stratégia

Társadalmi 
kirekesztés, 

szegénység elleni 
küzdelem és 

gazdasági fejlődés 
előmozdítása 

vidéken

Versenyképesség 
és a gazdaságok 

életképességének 
növelése

Az 
élelmiszer-láncok 
szerveződésének 

és az ágazati 
kockázatkezelés 

ösztönzése

A 
mezőgazdasági 

és erdészeti 
ökoszisztémák 
helyreállítása, 

megőrzése 
és erősítése

Erőforrás-hatékonyság 
előmozdítása, 
alacsony CO2

kibocsátású és a 
körny-i kihívásokra 

rugalmasan reagáló
mg, 

élip.,erdő

 

tám.

Tudástranszfer 
és innováció 

előmozdítása a 
mezőgazdaságban, 

erdészetben 
és vidékenPr

io
rit

ás
ok

Átfogó témák: Innováció, Környezet és Klímaváltozás
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Magyarország 2014-2020-as uniós forrásfelhasználásnak célrendszere: 
a nemzeti és a közösségi célkitűzések kapcsolata, valamint az operatív programok 

struktúrája
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EMVA-ra vonatkozó további jogszabályok
•

 
KAP horizontális rendelet:
KAP finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről

•
 

Közvetlen kifizetések:
a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó

 

szabályok
• Ernyőrendelet

 
(KSK rendelet):

a Közös Stratégiai Kerethez tartozó

 

Európai Strukturális és Befektetési Alapokra vonatkozó

 
közös rendelkezések

• Átmeneti rendelet: 
intézkedések a 2014. évre vonatkozóan

+
• Végrehajtási rendeletek:

az alaprendeletekhez kapcsolódó

 

másodlagos jogszabályok (delegált és végrehajtási jogi 
aktusok)

+
• Bizottsági segédanyagok (intézkedés fiche-ek, iránymutatások stb):

az új időszakra történő

 

felkészülést segítik, nem jogszabályok, tájékoztató

 

jellegűek
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A KAP-REFORM FOLYAMATA
2010. április 12. - június 11. Nyilvános vita

2010. július 19 - 20. Nyilvános konferencia

2010. november 18. A Bizottság közleménye a KAP jövőjéről

2010. november  23. – 
2011. január 25. Konzultáció

 
a hatástanulmányról

2011. március 17. Elnökségi következtetések a KAP jövőjéről

2011. június 29. A Bizottság 2014-2020-as többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó

 
javaslata

2011. október 12. A Bizottság KAP jogszabály javaslatai
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A KAP-REFORM FOLYAMATA

2011 – 2013
(2014?)

A javaslatok Tanács és Európa Parlament általi 
megvitatása + trilógus

A jogszabályok és a végrehajtási rendeletek elfogadása
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Uniós vidékfejlesztési prioritások
• tudásátadás

 
és innováció

• a versenyképesség
 

fokozása, a mezőgazdasági üzemek életképességének 

javítása és fenntartható
 

erdőgazdálkodás;

• az élelmiszerlánc
 

szervezése,  mezőgazdasági termékek feldolgozása
 

és 

kockázatkezelés;

• ökoszisztémák
 

megőrzése;

• az erőforrás-hatékonyság
 

előmozdítása, klímavédelem;

• a társadalmi befogadás
 

előmozdítása, vidéki térségek fejlesztése.

Átfogó
 

célkitűzések: klíma, környezet, innováció
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• ÚMVP tengelyei megszűnnek

• Egy intézkedés lista
 

–
 

kombinálható
 

intézkedésekkel

• Tematikus alprogramok: fiatal gazdák, rövid értékesítési láncok stb 

• Megerősített Együttműködés
 

intézkedés 

• Európai Innovációs Partnerségi (EIP) Hálózat

• LEADER koncepció
 

kiterjesztése és megerősítése –
 Közösségvezérelt helyi fejlesztés: CLLD

• Kockázatkezelési intézkedések átkerülnek a II. pillérbe 

Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest
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• „
 

Zöld”
 

intézkedések az EMVA keret 30%-ából 

• Különálló
 

„ökogazdálkodás”
 

intézkedés

• Zöldítés
 

nem lesz az AKG alapkövetelmény része 

• Ekvivalencia
 

-
 

kettős finanszírozás tilos!

• KAT támogatás új neve: természeti hátránnyal érintett területek
 támogatása -

 
lehatárolt területek nagysága nő

• Erdészeti intézkedések esetén az erdőgazdálkodó
 

lesz a támogatott 

Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest
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A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program 
megtervezése

2012. január 1. 2013. január 1. 2014. I. félév

Ex-ante értékelés

Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)

SWOT elemzés 

ÚMVP monitoring

Szervezeti struktúra kialakítása



A vidékfejlesztési miniszter 5/B/2013. (III. 26.) utasítása szerint



A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei
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A Vidékfejlesztési Program prioritásaihoz 
tervezett forrásarányok (egyeztetés alatt)

Vidékfejlesztési Program prioritásai Tervezett forrásarány 
(OP-n belül) 

1. A tudásátadás és az innováció

 

előmozdítása a mezőgazdáságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 

3%

2. A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi 
típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 

42%

3. Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű

 

termékek lánca 
tekintetében e láncok szervezésének és a kockázatkezelésnek az 
előmozdítása a mezőgazdaság terén 

3%

4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő

 

ökoszisztémák 
állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 

26%

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony 
széndioxid kibocsátású

 

és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni 
képes gazdaság irányába történő

 

elmozdulás támogatása a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 

5%

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a 
gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 

17%



A jövőbeni feladatok

A VP tervezésben aktuálisan négy fő
 

tervezési mérföldkő
 

került meghatározásra: 
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Társadalmi egyeztetések

2013 nyár: NAKVI

2013 ősz: Miniszterelnöki Hivatal
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Köszönöm a figyelmet!

Információ:

•
 

A KAP 2013-at követően
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm

•
 

„A KAP jövője 2020-ig”
 

című
 

bizottsági közlemény
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm

•
 

Jogalkotási javaslatok
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

•
 

Vidékfejlesztéssel kapcsolatos aktualitások
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-

 allamtitkarsag

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
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