
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2009. (III. 13.) közleménye az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program 2009. évi tervezett végrehajtásáról 

2007-2008. évben sikeresen lezárult az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végre-
hajtásának első fázisa. Ennek során (a tervezett 58 jogcímből) több ütemben  32 jogcím került 
meghirdetésre, amelyekre a Programban részt vevő ügyfelek közel 56 ezer támogatási kérelmet 
nyújtottak be. A benyújtott kérelmek alapján eddig több mint 429 Mrd. Ft támogatás került 
megítélésre, amelyből 103 Mrd. Ft már kifizetésre került a termelők részére. Különösen előre-
haladott az ÚMVP I. tengelyének végrehajtása, néhány kivételtől eltekintve az összes meghatározó 
korszerűsítést célzó beruházási, szerkezetátalakítási, illetve ismeretátadási konstrukció elindult 
(állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, gépbeszerzés, élelmiszeripar, öntözés, értéknövelés, 
fiatal gazda, szaktanácsadás, stb.), amelyek jelentősen hozzájárulnak a 2009. évben tervezett fejlesz-
tések megvalósításához. 

 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program második fázisának kezdetén, a 2009. évben 

tervezzük a korábban még nem meghirdetett jogcímek elindítását (pl. AKG, Leader, GazdaNet, 
vetőmagszárítók korszerűsítése, kiskapacitású nyersszesz üzemek, olajsajtolók stb.), valamint a 
Nemzeti Diverzifikációs Program (cukoripari szerkezetátalakítás) megkezdését. A 2009. év egyik 
további kiemelt feladata a már megítélt támogatásokhoz kapcsolódóan a kifizetések gördülékeny 
biztosítása, a gazdálkodók likviditási helyzetének javítása. Ennek érdekében már korábban is számos 
intézkedést kezdeményeztünk, illetve egyeztetést folytatunk az Európai Bizottság illetékeseivel az 
előlegfizetés vonatkozásában.  

 
A fentiek mellett a 2009. évben kerülnek megnyitásra a Halászati Operatív Program intézkedései 

is. A Program végrehajtásának első fázisát értékelve - figyelembe véve a kifizetések prioritását is - 
azon I. tengely keretében meghirdetett jogcímek esetében, ahol a Program első fázisában megítélt 
támogatások hozzájárulásával a fejlesztések jelentős része a 2009. évben valósulnak meg (kertészet, 
növénytermesztés létesítményei, biomassza kazán, erdészeti gépek, értéknövelés, gyümölcs-
ültetvények telepítése), új támogatási kérelmek benyújtására legközelebb 2010. márciusában nyílik 
lehetőség. A 2009. évben öntözés, melioráció jogcímre szeptember, falumegújítás, mikrovállalko-
zások fejlesztése, turisztikai tevékenységek, vidéki örökségek megőrzése jogcímekre október 
hónapokban lehet támogatási kérelmet benyújtani.   

 
A Program végrehajtását, teljesülését az Irányító Hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri, 

hatásait értékeli és az előrehaladás, gazdálkodói igények függvényében meghozza a szükséges 
intézkedéseket. Ennek megfelelően a Program teljesülésének 2009. I. félévi tapasztalatai alapján, ha 
körülmények indokolják, akkor a fenti előzetes végrehajtási ütemterv módosítását az Irányító 
Hatóság kezdeményezni fogja a II. félévben. 

 


