Vidékfejlesztés 2014-2020
Tervek és irányok
Búsi Lajos
vidékfejlesztésért felelős helyettes
államtitkár

Európa 2020 stratégia
Közös Stratégiai Keretrendszer (KSK)
– lefedi az ERFA-t, EMVA-t, ESZA-t, Kohéziós Alapot és ETHA-t, tükrözi az EU2020 célokat közös tematikai
célkitőzésekkel, melyek megvalósítására mindegyik alapban kulcslépéseket határoz meg

Partnerségi Szerzıdések
– nemzeti szintő dokumentum mely leírja hogy kerülnek felhasználásra az alapok az EU2020-as célok
megvalósítása érdekében

•Vidékfejlesztés: EMVA

Egyéb KSK alapok
(ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, ETHA)

Prioritások

Átfogó témák: Innováció, Környezet és Klímaváltozás

Tudástranszfer
és innováció
elımozdítása a
mezıgazdaságban,
erdészetben
és vidéken

Versenyképesség
és a gazdaságok
életképességének
növelése

Az
élelmiszer-lánc
szervezıdésének
és az ágazati
kockázatkezelés
ösztönzése

A
mezıgazdasági
és erdészeti
ökoszisztémák
helyreállítása,
megırzése
és erısítése

Erıforrás-hat.
Elımozdítása,
alacsony CO2
kibocsátású és a
körny-i kihívásokra
rugalmasan reagáló
mg,
élip.,erdı tám.

Vidékfejlesztési Program(ok)

Társadalmi
kirekesztés,
szegénység elleni
küzdelem és
gazdasági fejlıdés
elımozdítása
vidéken

Uniós vidékfejlesztési prioritások
•
•

•
•
•

•

Tudásátadás és az innováció elımozdítása
A versenyképesség fokozása a mezıgazdasági termelés valamennyi
típusa esetében és a mezıgazdasági üzemek életképességének
javítása;
Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a
mezıgazdaság terén történı elımozdítása;
A mezıgazdaságtól és az erdészettıl függı ökoszisztémák
állapotának helyreállítása, megırzése és javítása;
Az erıforrás-hatékonyság elımozdítása, valamint az alacsony széndioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes
gazdaság irányába történı elmozdulás támogatása a
mezıgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban;
A társadalmi befogadás elımozdítása, a szegénység csökkentése és
a gazdasági fejlıdés támogatása a vidéki térségekben.

Változások a 2007-2013-as idıszakhoz képest
Az

EU Alapok közös keretrendszere – egyszerősítés és a szabályok
harmonizálása, Különbözı uniós alapok programjainak összehangolása
– Közös Stratégiai Keretrendszer (ernyırendelet) és Partnerségi Szerzıdés
– Mérföldköveken alapuló teljesítményértékelés és elızetes feltételek (exante kondicionalitások)

Közös Stratégiai Keret (KSK)
• A Bizottság készíti el, az uniós politikák és eszközök hatékony
koordinálására
•

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós
stratégia célkitőzéseit és céljait a KSK-alapokra vonatkozó fıbb
intézkedésekhez hozzárendelı dokumentum

•

A közös stratégiai keretnek meg kell tehát határoznia a fı támogatási
területeket, a kezelendı területi kihívásokat, a szakpolitikai célkitőzéseket,
az együttmőködési tevékenységek prioritásait, a koordinációs
mechanizmusokat, valamint a tagállamok gazdaságpolitikájával való
koherenciát és következetességet biztosító mechanizmusokat.

Változások a 2007-2013-as idıszakhoz
képest
Partnerségi Szerzıdés
–
át kell ültetnie a közös stratégia keretben elıírt elemeket a
nemzeti végrehajtási folyamatba
–

komoly kötelezettségvállalásokat kell tartalmaznia az uniós
célkitőzéseknek az alapok programozása által való elérésére

–

a tagállam és a Bizottság köti meg, amelyet a tagállam készít
el a Bizottsággal együttmőködve

–

valamennyi alapot magába foglalja (ERFA, ESZA, KA, EMVA,
ETHA)

–

a teljes keret 5%-ának teljesítmény tartalékként való
elkülönítése

–

CLLD, ITI külön fejezet

Közös EU tagállami felkészülés kiemelt területei:
1. Felkészülés a magyar és az európai álláspont egyeztetésére – MFF,
Kohéziós rendelettervezetek, egyéb területek (pl. ITI, CLLD), direkt
uniós források stb.
2. 2007-2013-as folyamatos végrehajtás és programzárások biztosítása
3. 2007-2013-as időszak után a követés biztosítása, auditok,
ellenőrzések, értékelések
4. 2014-2020-as magyar tárgyalási koordináció és nemzeti
mandátumok egyeztetése
5. Tervezési, és a Partnerségi Megállapodás készítéséhez kapcsolódó
nemzeti koordináció biztosítása – kiemelten vidékfejlesztés és ETE
integráció

6.

Programozási koordináció biztosítása – döntés az OP
struktúráról és felelősségről
7. Végrehajtási felkészülés – intézményi modellről döntés, IH
és KSZ akkreditáció és kapacitásépítés, felkészítés
8. Területi szintű felkészülés – döntés OP-ról és területi
intézményrendszerről
9. Végrehajtás egyéb intézményeiről való döntés – kiemelten
Igazoló Hatóság, Kifizető Hatóság, független szakmai
értékelést végző szerv
10. Kedvezményezetti felkészülés és társadalmasítás
biztosítása – kiemelten nagy projektek, determinációk,
kiemelt programok és fejlesztések, új eszközök, vissza
térítendő pénzügyi eszközök

Nemzeti felkészülés 2014-2020-as idıszakra
- Intézményrendszer kialakítása (OP struktúrához illeszkedő
intézményrendszer és egységes eljárásrend kialakítása,
szervezetfejlesztés, képzés
- Programdokumentumok elkészítése (Partnerségi Megállapodás
elkészítése, OP struktúra és tartalmi kialakítás, OP-k egyeztetése a
partnerekkel)
- Nemzetközi tárgyalások (EU jogszabálycsomag tárgyalása, EU
jogszabályok átültetése a hazai jogrendszerbe

Az intézményi felkészülés – már megszületett döntések
EKTB V. Tárcaközi MCS – Magyar mandátumok tárcaközi előkészítése
és képviselete
KÜM – 2014-2020-as MFF magyar álláspont képviselete
2011. évi Területfejlesztési törvény módosítása – döntés a Megyei
Önkormányzatok területfejlesztésben betöltött új szerepéről,
Megyei Fejlesztési Koncepciók és Integrált Programok készítése
NTH felállítása – kiemelt tervezéskoordinációs és 2014-2020-as
felkészülési háttérintézmény
Vidékfejlesztési Minisztériumban a projekt elindítása 2012. tavasza

2014-2020
programidıszak tervezési háttere
A vidékfejlesztési miniszter 11/B/2012. (V.2.) utasítása szerint:
•
•
•
•

Tervezés legfőbb felelőse a Projekt Irányító Bizottság (PIB)
PIB elnöke: vidékfejlesztési miniszter
PIB tagjai: Miniszteri Értekezlet állandó tagjai
PIB feladata: dönt az Operatív Irányító Bizottság előterjesztéseiről

• A tervezés szakmai irányítója az Operatív Irányító Bizottság (OIB)
• Az OIB elnöke: a VM vidékfejlesztésért felelős államtitkára
• Az OIB elnökhelyettese: a VM vidékfejlesztésért felelős helyettes
államtitkára
• Projektirányító: NAKVI főigazgatója

Megyék szerepe a területi és vidékfejlesztési
programalkotásban
- Decentralizáció megvalósulása - választott testület
- Igazodás a funkcionális térségekhez
- Kedvezőbb térségi koordinációs lehetőségek megyén belül és
kívül
- Területi tervezés: helyzetfeltárások készítése megyei szinten

- Vidékfejlesztési programalkotás: minden tematikus és
horizontális munkacsoportokban való részvétel – operatív
együttműködés

Köszönöm megtisztelı figyelmüket!

