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Az ÚMVP jellemzése 
 

 

 

 

 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a 2007-2013-as időszakra 
vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 
1698/2005/EK tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján készült. Az 
ország teljes területére vonatkozik, azaz mind a 7 közigazgatási régiót lefedi. 

 

 általános célok:  

 

 - az uniós társfinanszírozású EMVA források felhasználása 
 

 - munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés 
 

 - mezőgazdaság modernizálása, versenyképesség növelése 
 

 - mezőgazdaságban dolgozó vállalkozások több lábon állása 

 



ÚMVP stratégia 1 

 Vidékfejlesztési Stratégiai Iránymutatások szerint az 

EU vidékfejlesztési prioritásai a következők: 

• A mezőgazdasági és erdészeti ágazat 

versenyképességének javítása; 

• A környezet és a vidék állapotának javítása; 

• Az életminőség javítása a vidéki területeken és a 

diverzifikáció ösztönzése; 

• A helyi kapacitás kiépítése a foglalkoztatottság és a 

diverzifikáció érdekében. 



ÚMVP stratégia 2 

• a Stratégia az ország előrelépését és a nemzetközi 

versenyelőny megerősítését szolgálja; 

• alapvető célja egy olyan szektor kialakítása, mely 

hozzájárul a hazai mezőgazdaság, illetve a vidéki 

lakosság életszínvonalának fejlesztéséhez , a jelenlegi 

foglalkoztatottsági szint megőrzésével és 30%-kal több 

hozzáadott érték megteremtésével. 

 



Nemzeti prioritások 
Az I. tengely stratégia szerkezete 

Az átfogó nemzeti prioritás a következő: 

 „A szántóföldi termeléssel foglalkozó egységek fejlesztése az állattartási és a 

feldolgozó ágazat korszerűsítésével, valamint az energianövények és a 

kertészet diverzifikálásával.” 

 “A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás versenyképességének javítása” EU 

Stratégiai Iránymutatásnak megfelelően a Stratégia I. tengelyének általános 

célkitűzése az alábbi fő intézkedéseken keresztül valósul meg: 

• Az információk és a tudás elterjesztésének szorgalmazása 

• Az életkor-szerkezetváltás támogatása 

• Gazdaságok és termelési szerkezetátalakítás 

• Beruházások támogatása 

• Infrastrukturális támogatások 

 



 A II. tengely fő intézkedései: 

• A kedvezőtlen adottságú területek és a 

hagyományos mezőgazdasági táj megőrzése 

• Beruházási támogatás a környezetvédelmi 

előírások betartása és a vízgazdálkodás 

érdekében 

• Az erdőtelepítés támogatása, 

• A jó minőségű víz egyensúlyi mennyiségének 

biztosítása 

• A talajvédelem erősítése 



A III. tengely stratégia szerkezete 

 A nemzeti prioritások a következők: 

• a gazdasági fejlődés fokozása és az életminőség növelése a vidéki térségeken, 

valamint a természeti és a kulturális örökség védelme; 

• a kistérségi szintű kormányzás elősegítése; 

• A LEADER csoportok megszilárdítása és támogatása. 

 

 A III. tengely fő célkitűzése a vidéki térségeken az életminőség javítása, valamint 

a gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése.  

 

 Három fő beavatkozási terület szolgálja a tengelyen belül a nemzeti prioritások 

megvalósítását: 

• A diverzifikáció, a mikro-vállalkozások és a turizmus természeti és kulturális 

örökségre épülő támogatása 

• Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és falumegújítás 

• A helyi kapacitásépítés támogatása 

 



A IV. tengely stratégia szerkezete 

 

 A Stratégia IV. tengelyének(LEADER-

megközelítés) általános célkitűzése, amely egyúttal 

megfelel az „A helyi kapacitásfejlesztés 

foglalkoztatási és diverzifikációs célból” elnevezésű 

EU Stratégiai Iránymutatás célkitűzésének, mind a 

négy tengely esetében a LEADER megközelítés 

alkalmazása mellett valósul meg.  



Finanszírozási terv 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 


