
A Kormány 1074/2012. (III. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggõ feladatokról

1. A Kormány elfogadja a Nemzeti Vidékstratégiát (a továbbiakban: Stratégia) és támogatja az abban foglalt célok

eléréséhez szükséges intézkedések összehangolt és hatékony végrehajtását.

2. A Kormány a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulása érdekében felhívja a vidékfejlesztésért felelõs

minisztert, hogy

a) az érintett miniszterekkel együtt biztosítsák a Stratégiában foglalt, folyamatban lévõ vidékstratégiai nemzeti és

térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programok mûködtetését, illetve továbbfejlesztését, valamint

gondoskodjanak a Stratégiában foglalt új vidékstratégiai nemzeti és térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti

programok részletes kidolgozásáról és a megvalósításuk feltételrendszerének biztosításáról;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: folyamatos

b) az érintett miniszterekkel együtt a szakpolitikai stratégiai dokumentumok kidolgozása és a jogalkotási

tevékenység során vegyék figyelembe a Stratégiában megfogalmazott szakmai célokat és a vidékstratégiai

nemzeti programok végrehajtásához szükséges feladatokat;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: folyamatos

c) az érintett miniszterekkel együtt a nemzeti költségvetés, valamint az uniós források felhasználásának tervezése és

felhasználása során vegyék figyelembe a Stratégia vidékstratégiai nemzeti és térségi komplex vidékfejlesztési

nemzeti programjaiban megfogalmazott feladatokat;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: folyamatos

d) a külügyminiszterrel együtt fordítsanak kiemelt figyelmet az Európai Unióval, annak tagállamaival, valamint más

államokkal és nemzetközi szervezetekkel kialakított kapcsolatok fenntartása és fejlesztése során a Stratégia

céljainak megvalósítására;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

külügyminiszter

Határidõ: folyamatos

e) a külügyminiszterrel együtt vegyék figyelembe a Stratégia által érintett területeken a 2014–2020 közötti európai

uniós politikákkal és forrásokkal kapcsolatos magyar tárgyalási álláspontban a Stratégia céljait és szempontjait;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

külügyminiszter

Határidõ: folyamatos

f) vizsgálja felül az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvényt, és a Stratégiában foglalt célkitûzések

figyelembevételével tegyen javaslatot annak módosítására;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

g) vizsgálja felül a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényt, és a Stratégiában foglalt

célkitûzések figyelembevételével tegyen javaslatot annak módosítására;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

h) vizsgálja felül a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvényt, és a Stratégiában foglalt

célkitûzések figyelembevételével tegyen javaslatot annak módosítására.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

3. A Kormány felkéri a helyi önkormányzatokat, a gazdasági és tudományos élet szereplõit, valamint a civil és szakmai

szervezeteket, hogy mûködjenek közre a Stratégiában foglalt célkitûzések megvalósításában.
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4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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