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fókusz
Magyarország rendezheti idén az Európai
LEADER Konferenciát
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közlése szerint idén Magyarország ad otthont az Európai
LEADER Konferenciának. Brüsszelben a magyarországi
LEADER+ program eddigi gyors és sikeres megvalósítási
ütemének számbavétele után döntöttek Magyarország
mellett. Magyarország konkurense több európai ország volt,
köztük Lengyelország és Csehország. A rendezvényre idén
októberben kerül sor. A szervezõk kérésére elkészült egy
kérdõív. Kérjük az akciócsoportok képviselõit, hogy az alábbi
linkkel elérhetõ kérdõívet kitöltve és a LEADER Központba
visszajuttatva jelezzék milyen témájú elõadásokat látnak
szükségesnek a konferencián.
A kérdõív letõlthetõ:
http://www.leader.co.hu/ptPortal/simple.php?mod=Repository
&action=downloadFile&nodeID=36525.
Nyári akadémia
Az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos
Intézete nyári akadémiát szervez június 30. - július 9.
között Gyõrben, „Mit tehet az oktatás a fenntartható
vidékfejlesztésért” címmel.
A szervezõk várják az akciócsoportok képviselõit.
Bõvebb információ:
http://www.euracademy.org/application.doc.
Álláshirdetés
A Magyarországi LEADER Központ vidékfejlesztési
szakértõ munkatársat keres.
Feltételek:
• Felsõfokú végzettség;
• Vidékfejlesztési területen szerzett szakmai tapasztalat;
• Tanácsadási gyakorlat;
• Kiemelkedõen jó kommunikációs készség;
• Angol nyelv tárgyalási szintû ismerete, más európai
idegen nyelvek ismerete elõny.
Kérjük, hogy az érdeklõdõk fényképes, szakmai
önéletrajzukat a következõ email címre küldjék:
atamas@leader.co.hu.

Megalakul a Magyarországi LEADER Központ
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium idén
tavasszal hirdette meg nyilvános közbeszerzési
pályázatát a Magyarországi LEADER Központ felállítására. Az
uniós gyakorlatnak megfelelõen, a pályázat kiírásával a
minisztérium az államigazgatástól független szervezetre kívánta
bízni a központ mûködtetését. Kétfordulós pályáztatást és a
versenytárgyalásokat követõen a minisztérium a Magyarországi
LEADER Közhasznú Egyesületet bízta meg a központ
mûködtetésével járó feladatokkal 2007. december 31-ig.
A központ fõbb feladatai a következõk:
1. Az akciócsoportok számára információ- és tapasztalatcsere
biztosítása, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra
kiépítése;
2. Az akciócsoportok munkájára, valamint a LEADER
Központ tevékenységére vonatkozó kommunikációs terv
megvalósítása;
3. Az akciócsoportok számára képzés, tanácsadás és
mentorálás biztosítása;
4. Az akciócsoportok és a LEADER Központ munkájáról,
feladatairól szóló kiadványok, elemzések és tanulmányok
készítése;
5. Kapcsolattartás a brüsszeli és más tagállamok LEADER
központjaival.
A minisztérium elvárásai szerint a következõ másfél évben a
központ szervezi a regionális, országos és nemzetközi LEADER
rendezvényeket, valamint koordinálja a LEADER akciócsoportok számára nyújtott szaktanácsadást és mentorálást. A
központ szerkeszti a jövõben a külföldrõl már ismert LEADER
magazint és az online LEADER hírlevelet, valamint készíti az
akciócsoportok bemutatkozó kiadványait. A központ szakértõi
végzik majd a magyarországi LEADER program terveivel és
megvalósításával kapcsolatos felméréseket és elemzéseket, valamint õk
Hasznos
írják az ehhez kapcsolódó magyar, ill.
angol nyelvû tanulmányokat. Emellett
a központ segíti majd az akciócsoportok nemzetközi kapcsolatainak
LEADER Hungária
kialakítását, más tagállamok akcióLEADER+ FVM
csoportjaival való együttmûködését.

linkek

LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Website (en)
LEADER+ Magazine (en)

A pályázaton gyõztes LEADER Közhasznú Egyesület a központ
mûködtetése során, oktatási területen és szakmai rendezvények
szervezése során együttmûködik a gyöngyösi Károly Róbert
Fõiskolával, képzések, mentorálás és szakmai tanácsadás
területén a Falumûhely Alapítvánnyal, míg szakmai elemzések,
felmérések és tanulmányok készítésénél a GKI Gazdaságkutató
Rt.-vel. Nemzetközi kapcsolatok kiépítésében a központ
együttmûködõ partnere az Egyesült Királyság LEADER
Központját és a brüsszeli Európai LEADER Obszervatóriumot is
mûködtetõ LRDP Kantor vállalat.
A központ mûködését ideiglenesen a Károly krt. 5. szám alatt
kezdte meg, ám rövidesen egy jól megközelíthetõ, személyes
ügyfélfogadásra is kiválóan alkalmas, tágabb irodába költözik.
A központ felállításával, részletesebb bemutatásával következõ
online hírlevelünk foglalkozik.
A központ elérhetõ a 061 555-5434-es telefonszámon.
Franciaország
Az új tagállamokkal történõ együttmûködés volt az egyik
fõ témája annak a szemináriumnak, amelyet május 1517-én rendeztek a franciaországi Languedoc-ban. A
Franciaországi LEADER Központ által szervezett rendezvény a
közép-kelet-európai és a mediterrán vidékfejlesztési feladatokra
koncentrált és az ezen országok közötti nemzetközi
vidékfejlesztési kapcsolatokat elemezte. A szeminárium kiemelt
célja volt a nemzetközi kapcsolatteremtés a mediterrán vidék és
az új tagállamok akciócsoportjai között. A rendezvényen részt
vettek az Európai Bizottság valamint a brüsszeli LEADER
Obszervatórium képviselõi is, akikkel a hazai LEADER program
elõrehaladásáról, valamint a 2007-2013-as idõszak LEADER
programjáról konzultáltunk. A megbeszélés eredményeirõl, ill. a
francia akciócsoportokkal való nemzetközi együttmûködési
lehetõségekrõl a következõ hírlevélben tájékoztatjuk a magyar
akciócsoportok képviselõit.
Németország
Május 25-28. között rendezik a Brandenburgi
Mezõgazdasági Kiállítást és Vásárt, melyen német
akciócsoportok is bemutatkoznak. A rendezvény keretében
megbeszéléseket folytatunk a Németországi LEADER Központtal
és a rendezvényen részt vevõ német akciócsoportokkal. A
LEADER Központ várja azon akciócsoportok jelentkezését,
amelyek németországi partneri kapcsolatokat kívánnak kiépíteni.
Amennyiben az akciócsoportok a kétoldalú találkozók során
valamely témát fel kívánnak vetni, kérjük, ezt a központ
munkatársainak jelezzék.

Római nemzetközi vásáron a magyar akciócsoportok
termékei
Június 8-11. között rendezik Rómában az „Európa Ízei”
nemzetközi vásárt. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium a LEADER Központtal közös standon állít ki. A
helyszínen tárgyalások lesznek az Olaszországi LEADER
Központtal, elsõsorban a magyar-olasz együttmûködésrõl, az
olaszországi LEADER tapasztalatok átadásáról és egy
szorosabb partneri viszony kialakításáról. A központ várja azon
akciócsoportok jelentkezését, amelyek helyi élelmiszeripari
termékeket szeretnének a vásáron kiállítani. Amennyiben
valamely akciócsoportnak idegen nyelvû kiadványa van helyi
élelmiszeripari termékekrõl, kérésre a központ munkatársai azt a
külföldi partnerek rendelkezésére bocsátják. Emellett a központ
azon akciócsoportok jelentkezését is várja, amelyek képviselõi
nem tudnak részt venni a vásáron, de olaszországi
akciócsoportokat keresnek nemzetközi együttmûködés céljából,
vagy helyi élelmiszeripari termékeik kapcsán keresnek külföldi
partnereket. Ilyen esetekben a központ munkatársai a helyszínen
keresnek nemzetközi partnereket az akciócsoportok számára.
Bõvebb információ: atamas@leader.co.hu, illetve a 061 5555434 telefonszámon. Az esemény honlapja:
http://www.gustideuropa.com/index_ENG.jsp?LNG=1.
Elõfinanszírozás az akciócsoportok számára
A LEADER Központ tárgyalásokat kezdett vezetõ
magyarországi pénzintézetekkel, hogy minél kedvezõbb
elõfinanszírozási hitellehetõségeket találjon az akciócsoportok
helyi pályázatain nyertes projektek kivitelezéséhez. A központ
célja, hogy igény esetén - a LEADER program segítségével - a
nyertes projektek kivitelezõi
a piaci árnál kedvezõbben
juthassanak hitelhez egy egységes elõfinanszírozási
hitelprogram keretében. A tervek szerint a nyertes helyi pályázat
benyújtói már a támogatási szerzõdés megkötését követõen
igénybe vehetnék az elõfinanszírozási lehetõséget. A
legkedvezõbb ajánlatról a központ részletesen is tájékoztatja
majd az akciócsoportokat.
Helyi pályázatok - két egynapos regionális
szeminárium
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
várhatóan május végéig eljuttatja az akciócsoportokhoz a helyi
pályázatok kiírásához szükséges dokumentumokat. Néhány
nappal a dokumentumok kézhezvétele után a LEADER Központ
két egynapos szemináriumot szervez az ország két különbözõ
pontján. Mindkét találkozóra elõadóként az FVM illetékeseit
hívjuk meg, hogy a helyi pályázati kiírással kapcsolatban
felmerült kérdésekre személyesen válaszoljanak a gesztorszervezetek képviselõinek. A pontos helyszínrõl és idõpontról az
akciócsoportok rövidesen tájékoztatást kapnak.

Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat a következõ e-mail címre küldjék el:
info@leader.co.hu

Kiadja:
Magyarországi LEADER Központ

