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Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A regisztrációs lapot az illetékes HVI továbbítja az FVM VKSZI részére, aki a
regisztrációt dokumentálja.

Tisztelt érdeklõdõ!

Amennyiben a regisztrálni kívánó személyre nem terjed ki egyik HVI illetékessége sem, akkor a regisztrációra az FVM VKSZI az illetékes.

Nagy örömünkre szolgál, hogy felhívhatjuk a vidék társadalmának figyelmét
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megalakulására és a hálózat által nyújtott
lehetõségekre.

A regisztrációról a regisztráltakat az MNVH Állandó Titkársága írásban
értesíti.
A regisztrált személy vagy szervezet az illetékes HVI- hez benyújtott írásbeli
nyilatkozat benyújtásával törölheti regisztrációját az MNVH- ból.
A regisztráció során a regisztráló személy vagy szervezet érdeklõdési
körének megfelelõ, legalább 1 szakterületet jelöl meg.
A regisztrációs felületet (www.mnvh.eu) az FVM VKSZI kezeli, melyhez az
MNVH Állandó Titkárságának teljes körû hozzáférést biztosít.
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Mi a hálózat célja? Kiket szólít meg a vidéki térségekben?
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: hálózat) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi
szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és
együttmûködési hálózatba szervezése és tevékenységük összehangolása a
vidék társadalmi-gazdasági fejlõdése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében.
A fentiek értelmében tehát a hálózat fõ célja az alulról jövõ, LEADER megközelítésû, közösségi kezdeményezések végrehajtásának, továbbá minden, a
vidéki térséghez kötõdõ egyéb tevékenységnek a támogatása egy kétoldalú
információs rendszer biztosításán keresztül, amelynek értelmében minden
vidéki szereplõ érintett a hálózat kialakításában.
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz való csatlakozás
lehetséges módjai

Elektronikus úton:
Az elektronikus regisztrációt a www.mnvh.eu
honlapon lehet megtenni, a kinyomtatott
adatlapot aláírva szükséges eljuttatni a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodához a regisztráció véglegesítése érdekében.

Személyesen az Illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodában (HVI):
Milyen elõnyöket biztosít a hálózat a tagjai számára?
A hálózat regisztráltjai szakterületeket jelölhetnek meg, ezzel automatikusan
is az érdeklõdési területek szerinti információkat fogják megkapni. A hálózathoz tartozásból tehát nem származnak újabb kötelezettségek, ellenben
nagyon is származhatnak újabb szakmai, üzleti, kapcsolati, információs, stb.
elõnyök a regisztrált számára. Ez utóbbit igyekszik az MNVH szervezete a
várhatóan 2009-tõl kiépítésre kerülõ szolgáltatásokkal elérni és biztosítani a
hálózathoz csatlakozóknak.

A regisztráció személyesen is megtehetõ az illetékes HVI irodában is, ahol az
irodavezetõ segítséget nyújt a regisztráció lebonyolításában. A területileg
illetékes HVI elérhetõsége megtalálható a www.hvi.hu honlapon (HVI, keresõk, HVI keresés település alapján menüpont alatt).

Jelen kiadványunkkal a hálózat mûködését, és az általa nyújtott szolgáltatások
bemutatását tûztük ki célul.

Üdvözlettel:
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A feladatok megvalósításának eszközei

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szerepe
a vidékfejlesztésben

Egy olyan interaktív, online szolgáltatás (www.mnvh.eu), mely által a résztvevõk naprakész információkat kaphatnak a nemzeti és nemzetközi ügyekrõl,
hasznos hivatkozásokkal és dokumentumokkal.
Az online szolgáltatás a következõket tartalmazza:
• Partnerkeresõ szolgáltatás;
• Együttmûködési adatbázis (Együttmûködés-indító „csomag”, alapvetõ
információ, módszertan, az elérhetõ- és szabad szakértõk névsora);
• Tagállami adatbázis;
• HVI adatbázis;
• Projekt adatbázis;
• Nemzetközi programadatbázis;
• Leader adatbázis;
• Szakértõi adatbázis;
• Adatbázis a regisztrált vidéki szereplõkkel kapcsolatban;
• Legjobb gyakorlatok;
• Eseménynaptár;
• Képzési- és szaktanácsadási rendszer
(Animáció, szemináriumok);
• Véleményalkotás lehetõségei
(Tanácson keresztül, személyes úton);
• Proaktív szakértelem biztosítása;
• Tapasztalatcserét megvalósító
események szervezése;
• Legjobb Gyakorlatok Hálózatának
kiépítése;
• Igényfelmérések végzése;
• Publikációk, hírlevelek készítése;
• Tudás- és kutatás- tár;
• Helyi Vidékfejlesztési Irodák;
• Egyéb technikai segítségnyújtási
eszközök.
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Magyarország vidéki térségeinek fejlesztéséhez a 2007-2013 közötti pénzügyi-tervezési idõszakban eddig példa nélkül álló lehetõségek, eszközök és
források állnak rendelkezésre. Hazánkban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) megvalósítására összesen mintegy 1300 milliárd forintnak megfelelõ forrás áll rendelkezésre - munkahelyteremtõ és -megtartó beruházásokra, a mezõgazdaság modernizációjára, infrastrukturális-, szociális-,
informatikai és egyéb, helyi közösségi célú fejlesztésekre.
A fejlesztésekhez nem túl kedvezõ külsõ gazdasági körülmények között a
vidéki életkörülmények javításához különösen nagy hangsúlyt kap a vidékfejlesztési források hatékony, ésszerû és célszerû felhasználása. Ennek
érdekében az Európai Uniós és a hazai jogszabályok egyaránt elõírják a
vidéki szereplõk, potenciális kedvezményezettek intézményesített helyzetbe
hozását, informálását.
Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) felhasználására vonatkozó 1698/2005/EK rendelet elõírja, hogy minden tagállamnak
nemzeti vidéki hálózatot kell létrehoznia, amely összefogja „a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket”, ösztönzi a
vidéki szereplõk együttmûködését, információkkal és követhetõ mintákkal,
tapasztalatszerzési lehetõségekkel látja el õket.
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A nemzeti vidéki hálózatokkal való összhang és kapcsolattartás, a közösségi
szintû vidékfejlesztés érdekében, valamint a nemzetközi és a térségek közötti
együttmûködések, közös projektek koordinálására létrejött az Európai Vidékfejlesztési Hálózat.
Az elvárásoknak megfelelõen 2008. októberétõl megkezdõdött a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) kiépülése a 1060/2008 (IX. 26.) Kormány
határozat és a 131/2008 (X. 1.) FVM rendelet elõírásai szerint. A Hálózat
nyitott fórum kíván lenni az agrárgazdaságban és a vidékfejlesztésben érintett összes vidéki és országos szereplõ számára mely által egy információs,
együttmûködési hálózat jön létre.
Az MNVH rendszere nem egy új hálózat kialakítását jelenti, hanem elõsegíti
a már mûködõ szakmai hálózatok kézfogását. Integrálni szeretné pl. a mezõgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadást, a település- és környezetfejlesztéssel, a vidéki kulturális-közösségi élettel, vagy a munkahelyteremtéssel
és a vállalkozásokhoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó független civil
szereplõket és szervezeteket.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat feladatai a következõk:
A szolgáltató, információs feladatai keretében, különösen:
•
•
•
•

megszervezi a szakmai tapasztalatok és know-how cseréjét,
segíti a módszertani tapasztalatcserét,
terjeszti a legjobb gyakorlatokat,
igényfelmérést végez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(a továbbiakban: ÚMVP) III- IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatosan,
• szakmai képzési és továbbképzési programokat szervez.
A kommunikációs feladatai keretében, különösen:
• kapcsolatot tart az ÚMVP végrehajtásához kötõdõ szervezetekkel és
elõsegíti a közöttük lévõ kapcsolattartást,
• általános tájékoztatást nyújt az ÚMVP III.-IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatban,
• kiépíti és kezeli a legjobb gyakorlatok felsorolását tartalmazó projektadatbázist,
• kiépíti és kezeli a nemzetközi joggyakorlatot tartalmazó adatbázist.
A nemzetközi és térségközi kapcsolatok
feladatai keretében, különösen:
• segítséget nyújt a térségközi és nemzetek
közötti kooperációhoz,
• tanulmányutakat, képzéseket szervez,
• elõsegíti a többszereplõs fejlesztéseket,
együttmûködési hálózatok kialakítását,
• tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és
szereplõk számára a hazai és nemzetközi
fejlesztési források által nyújtott fejlesztési
lehetõségekrõl,
• biztosítja az Európai Vidékfejlesztési
Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való
együttmûködést.
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A Vidékfejlesztési, Képzési- és Szaktanácsadási Intézet a vidékfejlesztési
hálózat végrehajtó szerveként megvalósítja az MNVH célkitûzéseit. A vidéki
szereplõk tudás-, információs központjaként is mûködik: elsõsorban regisztrált tagoknak, de a vidéki térségek szélesebb köreinek is nyújt információt és
képzéseket.
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kihelyezett helyi szerve, mely regisztrációs, adminisztrációs, információs
és ösztönzõ szerepet tölt be.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kialakításánál és fenntartásánál figyelembe kell venni a vidéki szereplõk igényeit, ezért tevékenysége rugalmas annak
tekintetében, hogy az újabb elvárásokat is a rendszerbe lehessen integrálni.
Megismételve és hangsúlyozva, az intézményrendszer által megvalósul az
információáramlás, a tanácsadás, az információcsere, a tapasztalatok és
gyakorlatok cseréje, a képzés, a térségközi és nemzetek közötti együttmûködés, a projektgenerálás, többszereplõs fejlesztések, együttmûködési hálózatok kialakítása, folyamatsegítés és animáció.
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Az MNVH a következõ szervezetekre, ill. hálózatokra épül:
•
•
•
•
•
•
•
•

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottsága;
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztetõ Tanács;
Oktatás- kutatás- tudományos élet szereplõi, ill. szervezetei;
Civil szervezetek és hálózatok;
Leader Helyi Akciócsoportok;
Helyi önkormányzatok, azok szakmai szervezetei;
A gazdasági élet szereplõi (vállalkozók, azok szervezetei, hálózataik);
Közigazgatási intézmények és hatóságok (az FVM- el a vidékfejlesztés
területén együttmûködõ társminisztériumok, MVH, MGSzH, stb.);
• Szaktanácsadási Hálózatok;
• Helyi Vidékfejlesztési Irodák.
A hálózat kialakításában kiemelt hangsúlyt kapnak a Helyi Vidékfejlesztési
Közösségek, a Leader Helyi Akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési
Irodák (HVI). A hálózatba regisztrálhat minden olyan természetes személy,
vállalkozás, helyi önkormányzat, egyház, köztestület és civil szervezet aki,
vagy amely aktívan részt kíván venni a vidékfejlesztésben. A hálózat regisztráltjai szakterületeket jelölhetnek meg, ezzel automatikusan is az érdeklõdési területek szerinti információkat fogják megkapni.
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A hálózatba történõ bekapcsolódáskor az alábbi témakörök, szakterületek
megjelölésére van lehetõség:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fenntartható energia
Állattenyésztés, állattartás
Szántóföldi növénytermesztés
Élelmiszer feldolgozás
Vidéki örökség
Kertgazdaságok és természetközeli gazdálkodás
LEADER
Erdészet és vadgazdálkodás
Turizmus és vállalkozásfejlesztés
Társadalmi integráció, humánerõforrás- és szolgáltatásfejlesztés
Tudás, innováció, kutatás-fejlesztés, informatika

A fenti témakörök, szakterületek tekintetében elmondható, hogy azok mindegyike
megjelenik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes tengelyei alatt,
mint támogatási intézkedés. A hálózat szûkebb értelemben vett operatív célja tehát,
az érintett intézkedésekhez kapcsolódó
források hatékony felhasználása, amelyet
a regisztrált tagoknak nyújtott információszolgáltatással kíván elérni. A hálózat lehetõséget teremt kapcsolatépítésre az egyes
tagok között (elsõsorban az azonos témakört megjelölõ tagok között), így a tagok
segíthetik egymás munkáját, azáltal, hogy
megosztják tapasztalataikat, esetleges
problémáikat, amelyekre választ kapnak az érintettektõl, valamint segítséget
a legjobb gyakorlatok bemutatásán keresztül. Tehát elmondható ezek alapján, hogy a hálózat sikerét, eredményességét meghatározza a regisztrált
tagok aktivitása, hiszen õk azok, akik alakítják a hálózatot, a tagok kezdeményezésére a fentiekben megjelölt témakörök bõvítésére is van lehetõség.
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezeti felépítése
Az MNVH mûködésének alapját a vidéki szereplõk, az MNVH regisztráltjai
képezik, azok helyi közösségei, az önkormányzati-, civil-, szakmai- és vállalkozói szféra; a LEADER Helyi Akciócsoportok.
A MNVH Tanácsa az MNVH legfõbb érdekegyeztetõ, javaslattevõ szerve.
Az MNVH Tanácsának feladata a nemzeti-, az európai és nemzetközi vidékpolitikáról történõ véleményalkotás, valamint a vidékpolitikában érintettek
érdekeinek nemzeti szintû közvetítése.
Az MNVH Elnöksége szakmai kérdésekben véleményt alkot, állásfoglalást
ad, megválasztja az MNVH elnökét és alelnökeit, a Tanács két ülése között
ellátja a Tanács feladatait, és véleményt nyilvánít a miniszterek megkeresésére a vidékfejlesztést érintõ stratégiai kérdésekrõl.
Az MNVH Elnökének személye jeleníti meg az MNVH szakmai- és civil szervezeteinek egységét. Az Elnökség az alakuló ülésén választja meg az
Elnököt, akit ezt követõen a miniszterelnök miniszterelnöki megbízottnak
nevez ki.
Az MNVH Fõtitkára irányítja az MNVH Cselekvési Tervének végrehajtását, az
MNVH mûködését és az Állandó Titkárságot, közvetít a vidékfejlesztésben
érintett személyek és szervezetek, valamint a kormányzati szereplõk között,
emellett ellátja az Elnök általános helyettesítését. Az MNVH Állandó Titkársága az MNVH Irányító Egysége, mely koordinálja, irányítja az MNVH
mûködését, koordinálja az MNVH regisztrációját, kapcsolatot tart az MNVH
szervezeti egységeivel és egyéb szakmai szervezetekkel, szervezi és ellátja
az MNVH nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatait, ellátja az MNVH napi
mûködésével, valamint a vidékfejlesztési szereplõk együttmûködésével kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat.
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Az MNVH Elnöksége szakmai kérdésekben véleményt alkot, állásfoglalást
ad, megválasztja az MNVH elnökét és alelnökeit, a Tanács két ülése között
ellátja a Tanács feladatait, és véleményt nyilvánít a miniszterek megkeresésére a vidékfejlesztést érintõ stratégiai kérdésekrõl.
Az MNVH Elnökének személye jeleníti meg az MNVH szakmai- és civil szervezeteinek egységét. Az Elnökség az alakuló ülésén választja meg az
Elnököt, akit ezt követõen a miniszterelnök miniszterelnöki megbízottnak
nevez ki.
Az MNVH Fõtitkára irányítja az MNVH Cselekvési Tervének végrehajtását, az
MNVH mûködését és az Állandó Titkárságot, közvetít a vidékfejlesztésben
érintett személyek és szervezetek, valamint a kormányzati szereplõk között,
emellett ellátja az Elnök általános helyettesítését. Az MNVH Állandó Titkársága az MNVH Irányító Egysége, mely koordinálja, irányítja az MNVH
mûködését, koordinálja az MNVH regisztrációját, kapcsolatot tart az MNVH
szervezeti egységeivel és egyéb szakmai szervezetekkel, szervezi és ellátja
az MNVH nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatait, ellátja az MNVH napi
mûködésével, valamint a vidékfejlesztési szereplõk együttmûködésével kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat.
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A Vidékfejlesztési, Képzési- és Szaktanácsadási Intézet a vidékfejlesztési
hálózat végrehajtó szerveként megvalósítja az MNVH célkitûzéseit. A vidéki
szereplõk tudás-, információs központjaként is mûködik: elsõsorban regisztrált tagoknak, de a vidéki térségek szélesebb köreinek is nyújt információt és
képzéseket.
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kihelyezett helyi szerve, mely regisztrációs, adminisztrációs, információs
és ösztönzõ szerepet tölt be.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kialakításánál és fenntartásánál figyelembe kell venni a vidéki szereplõk igényeit, ezért tevékenysége rugalmas annak
tekintetében, hogy az újabb elvárásokat is a rendszerbe lehessen integrálni.
Megismételve és hangsúlyozva, az intézményrendszer által megvalósul az
információáramlás, a tanácsadás, az információcsere, a tapasztalatok és
gyakorlatok cseréje, a képzés, a térségközi és nemzetek közötti együttmûködés, a projektgenerálás, többszereplõs fejlesztések, együttmûködési hálózatok kialakítása, folyamatsegítés és animáció.
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Az MNVH a következõ szervezetekre, ill. hálózatokra épül:
•
•
•
•
•
•
•
•

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottsága;
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztetõ Tanács;
Oktatás- kutatás- tudományos élet szereplõi, ill. szervezetei;
Civil szervezetek és hálózatok;
Leader Helyi Akciócsoportok;
Helyi önkormányzatok, azok szakmai szervezetei;
A gazdasági élet szereplõi (vállalkozók, azok szervezetei, hálózataik);
Közigazgatási intézmények és hatóságok (az FVM- el a vidékfejlesztés
területén együttmûködõ társminisztériumok, MVH, MGSzH, stb.);
• Szaktanácsadási Hálózatok;
• Helyi Vidékfejlesztési Irodák.
A hálózat kialakításában kiemelt hangsúlyt kapnak a Helyi Vidékfejlesztési
Közösségek, a Leader Helyi Akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési
Irodák (HVI). A hálózatba regisztrálhat minden olyan természetes személy,
vállalkozás, helyi önkormányzat, egyház, köztestület és civil szervezet aki,
vagy amely aktívan részt kíván venni a vidékfejlesztésben. A hálózat regisztráltjai szakterületeket jelölhetnek meg, ezzel automatikusan is az érdeklõdési területek szerinti információkat fogják megkapni.
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A nemzeti vidéki hálózatokkal való összhang és kapcsolattartás, a közösségi
szintû vidékfejlesztés érdekében, valamint a nemzetközi és a térségek közötti
együttmûködések, közös projektek koordinálására létrejött az Európai Vidékfejlesztési Hálózat.
Az elvárásoknak megfelelõen 2008. októberétõl megkezdõdött a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) kiépülése a 1060/2008 (IX. 26.) Kormány
határozat és a 131/2008 (X. 1.) FVM rendelet elõírásai szerint. A Hálózat
nyitott fórum kíván lenni az agrárgazdaságban és a vidékfejlesztésben érintett összes vidéki és országos szereplõ számára mely által egy információs,
együttmûködési hálózat jön létre.
Az MNVH rendszere nem egy új hálózat kialakítását jelenti, hanem elõsegíti
a már mûködõ szakmai hálózatok kézfogását. Integrálni szeretné pl. a mezõgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadást, a település- és környezetfejlesztéssel, a vidéki kulturális-közösségi élettel, vagy a munkahelyteremtéssel
és a vállalkozásokhoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó független civil
szereplõket és szervezeteket.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat feladatai a következõk:
A szolgáltató, információs feladatai keretében, különösen:
•
•
•
•

megszervezi a szakmai tapasztalatok és know-how cseréjét,
segíti a módszertani tapasztalatcserét,
terjeszti a legjobb gyakorlatokat,
igényfelmérést végez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(a továbbiakban: ÚMVP) III- IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatosan,
• szakmai képzési és továbbképzési programokat szervez.
A kommunikációs feladatai keretében, különösen:
• kapcsolatot tart az ÚMVP végrehajtásához kötõdõ szervezetekkel és
elõsegíti a közöttük lévõ kapcsolattartást,
• általános tájékoztatást nyújt az ÚMVP III.-IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatban,
• kiépíti és kezeli a legjobb gyakorlatok felsorolását tartalmazó projektadatbázist,
• kiépíti és kezeli a nemzetközi joggyakorlatot tartalmazó adatbázist.
A nemzetközi és térségközi kapcsolatok
feladatai keretében, különösen:
• segítséget nyújt a térségközi és nemzetek
közötti kooperációhoz,
• tanulmányutakat, képzéseket szervez,
• elõsegíti a többszereplõs fejlesztéseket,
együttmûködési hálózatok kialakítását,
• tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és
szereplõk számára a hazai és nemzetközi
fejlesztési források által nyújtott fejlesztési
lehetõségekrõl,
• biztosítja az Európai Vidékfejlesztési
Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való
együttmûködést.
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A feladatok megvalósításának eszközei

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szerepe
a vidékfejlesztésben

Egy olyan interaktív, online szolgáltatás (www.mnvh.eu), mely által a résztvevõk naprakész információkat kaphatnak a nemzeti és nemzetközi ügyekrõl,
hasznos hivatkozásokkal és dokumentumokkal.
Az online szolgáltatás a következõket tartalmazza:
• Partnerkeresõ szolgáltatás;
• Együttmûködési adatbázis (Együttmûködés-indító „csomag”, alapvetõ
információ, módszertan, az elérhetõ- és szabad szakértõk névsora);
• Tagállami adatbázis;
• HVI adatbázis;
• Projekt adatbázis;
• Nemzetközi programadatbázis;
• Leader adatbázis;
• Szakértõi adatbázis;
• Adatbázis a regisztrált vidéki szereplõkkel kapcsolatban;
• Legjobb gyakorlatok;
• Eseménynaptár;
• Képzési- és szaktanácsadási rendszer
(Animáció, szemináriumok);
• Véleményalkotás lehetõségei
(Tanácson keresztül, személyes úton);
• Proaktív szakértelem biztosítása;
• Tapasztalatcserét megvalósító
események szervezése;
• Legjobb Gyakorlatok Hálózatának
kiépítése;
• Igényfelmérések végzése;
• Publikációk, hírlevelek készítése;
• Tudás- és kutatás- tár;
• Helyi Vidékfejlesztési Irodák;
• Egyéb technikai segítségnyújtási
eszközök.
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Magyarország vidéki térségeinek fejlesztéséhez a 2007-2013 közötti pénzügyi-tervezési idõszakban eddig példa nélkül álló lehetõségek, eszközök és
források állnak rendelkezésre. Hazánkban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) megvalósítására összesen mintegy 1300 milliárd forintnak megfelelõ forrás áll rendelkezésre - munkahelyteremtõ és -megtartó beruházásokra, a mezõgazdaság modernizációjára, infrastrukturális-, szociális-,
informatikai és egyéb, helyi közösségi célú fejlesztésekre.
A fejlesztésekhez nem túl kedvezõ külsõ gazdasági körülmények között a
vidéki életkörülmények javításához különösen nagy hangsúlyt kap a vidékfejlesztési források hatékony, ésszerû és célszerû felhasználása. Ennek
érdekében az Európai Uniós és a hazai jogszabályok egyaránt elõírják a
vidéki szereplõk, potenciális kedvezményezettek intézményesített helyzetbe
hozását, informálását.
Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) felhasználására vonatkozó 1698/2005/EK rendelet elõírja, hogy minden tagállamnak
nemzeti vidéki hálózatot kell létrehoznia, amely összefogja „a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket”, ösztönzi a
vidéki szereplõk együttmûködését, információkkal és követhetõ mintákkal,
tapasztalatszerzési lehetõségekkel látja el õket.

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

3

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz való csatlakozás
lehetséges módjai

Elektronikus úton:
Az elektronikus regisztrációt a www.mnvh.eu
honlapon lehet megtenni, a kinyomtatott
adatlapot aláírva szükséges eljuttatni a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodához a regisztráció véglegesítése érdekében.

Személyesen az Illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodában (HVI):
Milyen elõnyöket biztosít a hálózat a tagjai számára?
A hálózat regisztráltjai szakterületeket jelölhetnek meg, ezzel automatikusan
is az érdeklõdési területek szerinti információkat fogják megkapni. A hálózathoz tartozásból tehát nem származnak újabb kötelezettségek, ellenben
nagyon is származhatnak újabb szakmai, üzleti, kapcsolati, információs, stb.
elõnyök a regisztrált számára. Ez utóbbit igyekszik az MNVH szervezete a
várhatóan 2009-tõl kiépítésre kerülõ szolgáltatásokkal elérni és biztosítani a
hálózathoz csatlakozóknak.

A regisztráció személyesen is megtehetõ az illetékes HVI irodában is, ahol az
irodavezetõ segítséget nyújt a regisztráció lebonyolításában. A területileg
illetékes HVI elérhetõsége megtalálható a www.hvi.hu honlapon (HVI, keresõk, HVI keresés település alapján menüpont alatt).

Jelen kiadványunkkal a hálózat mûködését, és az általa nyújtott szolgáltatások
bemutatását tûztük ki célul.

Üdvözlettel:
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Nacsa János

Némedi Szabolcs

elnök
INNOLAND Khe.

irodavezetõ

Gyáli HVI

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

11

A regisztrációs lapot az illetékes HVI továbbítja az FVM VKSZI részére, aki a
regisztrációt dokumentálja.

Tisztelt érdeklõdõ!

Amennyiben a regisztrálni kívánó személyre nem terjed ki egyik HVI illetékessége sem, akkor a regisztrációra az FVM VKSZI az illetékes.

Nagy örömünkre szolgál, hogy felhívhatjuk a vidék társadalmának figyelmét
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megalakulására és a hálózat által nyújtott
lehetõségekre.

A regisztrációról a regisztráltakat az MNVH Állandó Titkársága írásban
értesíti.
A regisztrált személy vagy szervezet az illetékes HVI- hez benyújtott írásbeli
nyilatkozat benyújtásával törölheti regisztrációját az MNVH- ból.
A regisztráció során a regisztráló személy vagy szervezet érdeklõdési
körének megfelelõ, legalább 1 szakterületet jelöl meg.
A regisztrációs felületet (www.mnvh.eu) az FVM VKSZI kezeli, melyhez az
MNVH Állandó Titkárságának teljes körû hozzáférést biztosít.
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Mi a hálózat célja? Kiket szólít meg a vidéki térségekben?
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: hálózat) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi
szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és
együttmûködési hálózatba szervezése és tevékenységük összehangolása a
vidék társadalmi-gazdasági fejlõdése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében.
A fentiek értelmében tehát a hálózat fõ célja az alulról jövõ, LEADER megközelítésû, közösségi kezdeményezések végrehajtásának, továbbá minden, a
vidéki térséghez kötõdõ egyéb tevékenységnek a támogatása egy kétoldalú
információs rendszer biztosításán keresztül, amelynek értelmében minden
vidéki szereplõ érintett a hálózat kialakításában.
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Információs pontok
MNVH Állandó Titkársága
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
E-mail: mnvh@vkszi.hu
Tel.: (06 1) 301 4500
www.mnvh.eu
Gyáli Helyi Vidékfejlesztési Iroda
Irodavezetõ: Némedi Szabolcs
2360 Gyál, Kõrösi út 92.
Tel./Fax: (06 29) 345 506
Mobil: (06 20) 401 5986
E-mail: gyali@vkszi.hu
www.hvi.hu
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