Az MNVH céljai, feladata és felépítése
Bíró Anna
MNVH Nógrád megyei referens

MNVH megalakulása, jogszabályi háttér
• 1698/2005 EK rendelet - az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról
• 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat – Az MNVH-ról
• 131/2008. (X. 1.) FVM rendelete – Az MNVH-ról – Hatályát
vesztette!
• 36/2010. (XI.30.) VM rendelete – Az MNVH-ról

Az MNVH célja, feladatai
Az MNVH célja: Az MNVH célja a vidékfejlesztésben érdekelt összes
szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati,
önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek,
szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése,
tevékenységének összehangolása.
Feladatai:

• A politikai -, a szakmai- és a civil szféra közötti információáramlás
megszervezése
• A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák
folyamatos felvetése, vizsgálata,
• A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés,
tanácsadás, állásfoglalás
• A legjobb gyakorlatok terjesztése
• Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának,
párbeszédének elősegítése
• Éves cselekvési terv mentén látja el feladatait
• Megyei referensi hálózat működtetése

Az MNVH felépítése
• Tanács - Javaslattevő, véleményező, támogató szerv, legfeljebb 200 tag,
évente minimum 1 alkalommal ülésezik
• Elnökség - MNVH céljainak megvalósulásáért felel, Javaslatot tesz az MNVH
forrásból finanszírozandó programokra: pl. projektötletek, Elfogadja MNVH
cselekvési tervét, 5 évre szóló kinevezés 13 fő
• Elnök - MNVH szakmai és civil szervezeteinek egységét jeleníti meg, ellátja
az MNVH képviseletét, vezeti az Elnökség és a Tanács üléseit
• Főtitkár - Irányítja MNVH cselekvési tervének végrehajtását, Állandó
Titkárság irányítása, Képviseli MNVH-t nemzetközi kapcsolatokban; közvetít
a vidékfejlesztésben érintettek és a kormányzati szereplők között
• Állandó Titkárság - MNVH operatív szerve; titkársági, napi működéshez
szükséges feladatok ellátása. (NAKVI)
• MNVH megyei referens hálózat – 2013. február 1-től

Az MNVH állandó titkárságának
tagozódása, feladatai
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési, Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI)
Főigazgató – főtitkár: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
MNVH Állandó Titkárság:
• Nemzetközi hálózati tevékenység végzése
• Szakosztályi programok bonyolítása
• Kiemelt Projektek kezelése
• Egyéb rendezvények szervezése
Projektkoordinációs Osztály:
• Tanyafejlesztési Program lebonyolítása
• Előzetes nyilvántartásba vétel
• Az MNVH Elnökségének égisze alatt a vidéki szereplők különböző témájú
projektötleteinek bírálata

Szakosztályok
I.

A versenyképes mezőgazdasági termelés szakosztály
(Kesjár Kamilla, Ifj. Hubay Imre) – UMVP I. tengely

II. Agrár-környezetgazdálkodási szakosztály
(Dr. Podmaniczky László) - UMVP II. tengely

III. A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság
diverzifikálása szakosztály
(Dr. Ónodi Gábor, Szabadkai Andrea) - UMVP III. tengely

IV. LEADER szakosztály
(Páliné Keller Csilla, Fejes István) - UMVP IV. tengely

MNVH referensi hálózat célja
• Az MNVH tevékenységének területi szintű kiterjesztése
• Közvetlen hálózatépítés hatékonyságának növelése
• Szakmai eszmecserék, képzések, helyi fórumok lebonyolítása
• A Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt vidékfejlesztési programjainak
támogatása,
• A 2014-2020 közötti időszak tervezési folyamatába történő bekapcsolódás
• A magyar vidékről alkotott pozitív megítélés erősítése
• A vidékfejlesztési projektötletek megvalósulásának folyamat-támogatása
•

Részvétel az Európai Vidékfejlesztési Hálózat munkájában,

MNVH megyei referens – Feladatok I.
• Az MNVH megyei szintű képviselete, információs pont működtetése.
• Kapcsolattartás a hálózati tagokkal, hálózatbővítés, együttműködésépítés.
• Az MNVH vidékfejlesztési projektötleteinek megvalósulásának
támogatása, a projektötletek benyújtásához információ nyújtás, a támogatást
nyert projektötletek megvalósulásának figyelemmel kísérése.
• Régiós szinten a többi megye (Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
referenseivel történő együttműködés.
• Részvétel képzéseken, országos szakmai rendezvényeken.
•

A megyei szintű vidékfejlesztési tervezés támogatása, különös tekintettel
a 2014–2020-as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozólag.

• Kapcsolattartás a megyei tervezésért felelős Tervezési Munkacsoporttal,
hogy a TFK-ban hangsúlyosabban jelenjen meg a vidékfejlesztés.

MNVH megyei referens – Feladatok II.
• Az MNVH Tanács tagjainak tájékoztatása a megyei tervezés helyzetéről,
az MNVH és a megyei referens tevékenységéről.
• Fórumok tartása, melyek az MNVH tevékenységét és vidékfejlesztést
mutatják be.
• Együttműködés a HACS-okkal, közös fellépés a vidék érdekében.
• Együttműködés az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekkel (IKSZT).
• Jó példák, jó gyakorlatok gyűjtése és bemutatása.
• Ügyfélfogadás tartása, sajtó kapcsolatok és az érdeklődés fenntartása
hírlevelekkel.
• Részvétel a megyei fejlesztéssel kapcsolatos rendezvényeken.
• Együttműködés a kistérségekben lévő területfejlesztési társulásokkal.
• Közösségi oldalak használata az ismeretek, gyakorlatok átadására.

MNVH regisztrált tagjai
– jelenleg közel 9000 tag

Miért regisztráljon?
• Minden EU tagállamban működik Nemzeti Vidéki Hálózat
• Szabad tagság – térítésmentes regisztráció
• Regisztráció a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba (tagfelvétel):
http://www.mnvh.eu
• Információhoz jutás
• Szakosztályok munkájában való részvételi lehetőség – EMVA
tengelyek mentén
• Együttműködési lehetőségek
• Projektötleti felhívások megjelenése
• Magyar Vidéki Mozaik szakmai folyóirat

Küldetésünk I.
1. a magyar vidék helyzetének jobbítására,
felzárkóztatásra, fejlesztésére vonatkozó programok
szakmai és civil támogatásának elősegítése, biztosítása
2. a vidéki tájakat felelősen használók, gazdálkodók,
települési és más helyi társadalmi csoportok, szakmai és
civil szervezetek közötti érdemi párbeszéd, illetve a
vidékeink megújításáért való közös cselekvés
legkülönbözőbb formáinak a kialakítása

Küldetésünk II.
3. közre kívánunk működni a modern, integrált szemléletű, –
tudományos megközelítéseket is alkalmazni képes –
jövőbeli magyar vidéktervezés és –fejlesztés szellemi
megalapozásában
4. aktivizálni, összefogni és szervezni kívánjuk a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat hivatalosan regisztrált
személyeinek és szervezeteinek szakmai tevékenyégét

A modern és posztmodern vidékfejlődési fogalmak tartalmi összehasonlítása
(G. Fekete Éva nyomán)

Modern fejlődés fogalom

Posztmodern fejlődés fogalom

•

Lineáris haladás

•

Ciklikusság

•

Növekedés

•

Fenntarthatóság

•

Gazdasági szükségletek

•

Emberi szükségletek

•

Technikai, műszaki alapok

•

Közösségi, humán alapok

•

Erőforrás- és tőke-intenzív

•

Erőforrás- és tőke-extenzív

•

Koncentráció

•

Dekoncentráció

•

Ráció

•

Emóció

•

Felülről vezéreltség

•

Alulról vezéreltség

•

Monolitikus

•

Plurális

]

•

Munkaalapú elosztás

•

Társadalmi hasznosság alapú elosztás

•

Valós tér

•

Virtuális tér

•

Masculin

•

Feminin

Az MNVH „lehetséges” feladatai
• A politikai -, a szakmai- és a civilszféra közötti
információáramlás megszervezése
• A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák
folyamatos felvetése, vizsgálata
• A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés,
tanácsadás, állásfoglalás
• A legjobb gyakorlatok terjesztése
• Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának,
párbeszédének elősegítése
EGY ALULRÓL ÉPÍTKEZŐ, INTEGRÁLT VIDÉKFEJLESZTÉS
ÉRDEKEBEN

Az MNVH feladatai
• Kispályázatok működtetése (mnvh.eu)
• A „szervezet” megerősítése: megyei referensek
• Négy szakmai tagozat segítségével helyi találkozási pontok
kialakítása
• A vidékstratégia befolyásolása
• A különböző, vidéket érintő tárcákhoz kapcsolódó
fejlesztéspolitikák összehangolásának szorgalmazása
• Vidéktervezési újítások bevezetése, a legjobb gyakorlatok
terjesztése, képzés
• A vidék sajátos érdekképviselete...

Hasznos információk
• Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat: www.mnvh.eu
• Vidékfejlesztési Minisztérium: www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesiminiszterium
• Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013:
www.umvp.eu
• Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér: www.ikszt.hu
• Esélyegyenlőségi Programiroda: www.epir.hu
• LEADER Helyi Akciócsoportok honlapjai
• Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: www.mvh.gov.hu
• Új Széchenyi Terv: www.ujszechenyiterv.gov.hu
• Széchenyi Programiroda: www.szpi.hu
• Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet –
www.nakvi.hu

További információk

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Bíró Anna
MNVH Nógrád megyei referens
Legéndi Kastély
2619 Legénd, Táncsics M. u. 6.
nogradmegye@nakvi.hu
06-20/533-0889

