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fókusz
III. Érmellék EXPO
Az Érmellék Kistérségi Kht. szervezésében 2006-ban
újra megrendezésre kerül Létavértesen a III. Érmellék
- EXPO, melynek témája a vidékfejlesztés. A szakmai kiállítás
és vásár úttörõ kezdeményezésként indult, mely mára már
hagyománnyá alakult az Érmellék kistérségében. A 2006-os
EXPO kiállításán bemutatkozási lehetõséget kapnak a határ
menti gazdasági szereplõk, a történelmi Érmelléken található
vállalkozók, gazdasági szervezetek, önkormányzatok, civil
szervezetek, ezáltal biztosítva számukra gazdasági
kapcsolataik ápolását, fejlesztését. Idén elõször, az EXPO-n
a LEADER akciócsoportok számára is bemutatkozási
lehetõség nyílik. A szervezõ és a LEADER Központ az
érdeklõdõ akciócsoportok számára kiállítási standot biztosít.
Ezáltal lehetõség nyílik az akciócsoportok egymás közötti
szorosabb kapcsolatainak kialakítására, valamint szakmai és
más felmerülõ kérdések megvitatására.
Érmellék kistérsége szeretettel vár minden érdeklõdõt, akik
vágynak egy igazi tartalmas, és jó hangulatú hétvége
eltöltésére a III. Érmellék EXPO-n, 2006. július 14-15-én,
Létavértesen.
A részvételhez szükséges jelentkezési, valamint regisztrációs
lapokat a következõ elérhetõségeken lehet beszerezni:
Érmellék Kistérségi Kht.
Cím: 4286 Bagamér, Kossuth utca 12.
E-mail: ermellek.kht@freemail.hu
Valamint letölthetõ a www.civilweb.hu/ermellek honlapról.
Bõvebb információ:
Dr. Nagyné Markovits Anikó, 06 (30) 382 4757
Zempléni Eurorégiós Gazdanapok
2006. június 9. és 11. között Szerencsen kerül
megrendezésre a Zempléni Eurorégiós Gazdanapok.
Az immár másfél évtizedes múltra visszatekintõ rendezvény
idén is sokszínû szakmai és kulturális programmal várja a
látogatókat. A következõ linkre kattintva elérhetõ a
rendezvény részletes programja: Zempléni Gazdanapok

A LEADER+ Program következõ lépése: az
akciócsoportok fejlesztési programjának
megvalósítása
Az Akciócsoportok hamarosan kézhez kapják a helyi
pályáztatás eljárásrendjét és valamennyi kapcsolódó dokumentumot. Hírlevelünk segítségével megismerhetik és folyamatosan
nyomon követhetik a Gesztor-szervezet, valamint a Helyi Bíráló
és Monitoring Bizottság (HBMB) aktuális feladatait.
Mit tegyen a gesztor?
1. Tüzetesen tanulmányozza át az általa követendõ
eljárásrendet, mely az egész pályáztatási folyamat alatt
sorvezetõként szolgál majd, és rögzítse a benne foglalt
határidõket! (Ezt a "Helyi Akciócsoportok Gesztorszervezetére és Helyi Bíráló és Monitoring Bizottságára
vonatkozó eljárásrend" címû anyag tartalmazza.)
2. Tekintse át a helyi pályázati felhívás elkészítéséhez
készített "Pályázati felhívás"-t! A feladat praktikusan nem
más, mint ennek a keretnek a kitöltése az akciócsoport helyi
vidékfejlesztési tervének megfelelõen.
3. Ismerje meg a pályázati adatlapot, annak kitöltési
útmutatóját és valamennyi kapcsolódó dokumentumot! Az
MVH Leader-szakreferenseivel egyeztetve állítsa össze a
helyi pályázati anyagokat!
4. Készítse el kommunikációs tervét és amennyiben még nem
rendelkezik ilyennel: logoját! (A logonak valamennyi, a
felhíváshoz kapcsolódó kommunikációs eszközön - például
szórólap - szerepelnie kell.) A kommunikációs tervet, az
eljárásrendnek megfelelõen, az MVH Regionális
Illetékességû Kirendeltségének Leader-szakreferensei
szakmailag ellenõrzik.
5. A helyi pályázati felhívás-tervezetét a gesztor terjeszti a
HBMB elé, melynek azt legkésõbb 2006. június 22-ig el kell
fogadnia. A gesztor ezt, a HBMB által jóváhagyott felhívástervezetet az MVH Regionális Központjában dolgozó
Leader-szakreferenséhez továbbítja legkésõbb június 22-ig.
Mi a HBMB elnökének legfontosabb
tennivalója?
1. Tanulmányozza át az eljárásrendet és valamennyi hozzá
kapcsolódó dokumentumot!

Hasznos

linkek
LEADER Hungária
LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

2. Az eljárásrendben a HBMB-ra vonatkozó részek átvételével
és azok kiegészítésével szükséges saját feladatainak
átgondolása, és azok alapján egy ügyrend kialakítása. (Pl.:
amennyiben a gesztor önkormányzat, akkor érdemes a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatot iránymutatásul
használni.)
3. Az elnök a HBMB üléseinek idõpontját már most tervezze
meg, ezzel biztosítva annak határozatképességét, a helyi
pályázatás folyamatának zökkenõmentességét. Az elsõ ilyen
idõpont a helyi pályázati felhívás-tervezet HBMB általi
elfogadásának határideje: 2006. június 22.
Tervezett ütemezés:
• 2006. június 22.: Helyi pályázati felhívás-tervezet HBMB
általi elfogadásának határideje.
• 2006. július 7.: AVOP Monitoring Bizottság (AVOP MB) ülés,
melyen jóváhagyásra kerülnek a helyi pályázati felhívástervezetek.
• 2006. július 8-tól: Helyi pályázati felhívás meghirdetése.
• 2006. július 8-17: Kommunikációra biztosított idõ a gesztorok
számára (pl.: nyomdai munkák szórólapok esetében; honlap;
TV; rádió; helyi pályázók megismerik a kiírási kritériumokat
stb.). Természetesen a gesztorok a pályázati kiírás
kommunikálását hamarabb is megkezdhetik.
• 2006. augusztus 16.: Helyi pályázatok beadási határideje.
A helyi pályázatokkal kapcsolatos kérdésekrõl a LEADER
Központ két egynapos szemináriumot szervez 2006. június 19-én
és 20-án. A meghívott elõadók a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési hivatal illetékes tisztviselõi. Az elsõ rendezvényre
a Kaposvár melletti Bõszénfán kerül sor, a másodikra
Gyöngyösön. A rendezvényre a gesztorok meghívást kaptak.
További információ: atamas@leader.co.hu.
Pályázati lehetõség az EGT/Norvég Alapra
Mint korábban hírt adtunk róla, a Magyarországi
LEADER Központ segíteni kívánja az akciócsoportokat,
hogy ötleteik, elképzeléseik megvalósításához további
pénzforrásokhoz jussanak. Ilyen kínálkozó lehetõség az
EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázat. Korábbi
körlevelünkhöz csatoltunk egy kérdõívet, mellyel fel kívánjuk
mérni az akciócsoportok érdeklõdését a témával kapcsolatosan.
A kérdõívek folyamatosan érkeznek vissza a Központhoz, de
továbbra is van lehetõség ezek visszaküldésére. Kérjük, hogy
amennyiben pályázni szeretnének az EGT/Norvég Alapra, és
vannak ezzel kapcsolatos projekt elképzeléseik, jelezzék Tamás
Andreánál: atamas@leader.co.hu.
Célunk, hogy az akciócsoportok minél nagyobb támogatáshoz
jussanak a EGT/Norvég alapból. A megfelelõ számú kérdõív
beérkezése után a Magyarországi LEADER Központ találkozót

szervez az FVM, az NFH és a norvég nagykövetség
munkatársaival, hogy a pályázattal kapcsolatban az akciócsoportok egyeztetni tudjanak egymással, és választ kapjanak a
felmerülõ kérdésekre. A végsõ pályázatok beadási határideje
2006 szeptember 30. Bõvebb információ az EGT/Norvég Alapról:
http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&p=index.nfh?r=&v=10244
78907&l=&p=ci_98.
Magyar akciócsoportok termékei az "Európa Ízei"
vásáron
2006. június 8-11. között kerül megrendezésre Rómában
az "Európa Ízei" nemzetközi vásár. Mint azt már korábbi
számunkban hírül adtuk, a magyarországi LEADER
akciócsoportoknak lehetõsége nyílik helyi élelmiszeripari
termékek kiállítására, melyekkel nem csupán Magyarország, de
szûkebb térségük hírnevét is öregbíthetik.
Felhívásunkra szép számmal érkeztek termékek, melyek
szállításáról, kiállításáról a Magyarországi LEADER Központ
gondoskodik. A beérkezett termékek listáját az alábbi táblázatban
foglaltuk össze:
Akciócsoport név

Megye

Termék megnevezése

Déli Napfény Hagyományõrzõ Leader+ Térség
Felsõ-Kiskunsági és
Dunamelléki Öko-Táj
Leader Helyi
Akciócsoport
Gerence-Marcal-Rába
Térsége
Göcsej - Közép Zala
Helyi Akciócsoport
Írott-Kõ Ereje Leader
Térség
Közép Nyírségért
Akciócsoport

Csongrád fûszerpaprika (édes és erõs)

ÕRTORONY Leader
kistérség

Vas

Összefogás Sárrét
Jövõjéért
Pannontáj - Sokoró
Natúrpark

HajdúBihar
GyõrMosonSopron
Szabolcs- lekvárok, Panyolai Elixír
Szatmár Pálinka

BácsKiskun

vetõburgonya, hidegen sajtolt
napraforgó étolaj, bio hidegen
sajtolt napraforgó olaj, paranyica
sajt, bio gyümölcslé, borok
Veszprém akácméz, krémméz
Zala

tökmagolaj

gesztenyeméz, akácméz, borok,
mézes sütemény, mézeskalács
Szabolcs- biolekvárok, Öko Flóra
Szatmár Termékcsalád, aszalt gyümölcsök,
biolekvár, birsalmasajt
Marosvölgyi Akciócsoport Csongrád fokhagyma

Szatmár
hagyományápolásáért
és felzárkóztatásáért
Dél Mátra 11

Vas

Nádasdi Mézes Pálinka,
tökmagolaj, lépesméz, akácméz,
vegyesméz
száraz szalámi és kolbász, vajkrém, mézeskalács, teasütemény
biolekvár

Heves

borok

Bükki Akciócsoport

BAZ

gyógytea

Nyugat Völgység
Akciócsoport
Kemény Bakony

Tolna

borok, pálinka

Veszprém kecskegomolya

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