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fókusz
Szeminárium a helyi pályázati kiírásról
A helyi pályázati kiírással kapcsolatosan két,
egynapos tájékoztató szemináriumot tart a
Magyarországi LEADER Központ. A szeminárium két
helyszínen kerül megrendezésre:
2006. június 19. 10:00 óra Bõszénfán (Somogy megye),
2006. június 20. 10:00 óra Gyöngyösön (Heves megye).

LEADER színpad és sátor a Mûvészetek Völgyében
Idén - immár tizennyolcadik alkalommal - 2006. július
28. és 2006. augusztus 6. között nyitja meg kapuit a
Mûvészetek Völgye. A nemzetközileg is elismert, nagysikerû
rendezvény a tavalyi évben 47 helyszínen mintegy ezer
programot kínált a kilátogató mintegy 200 000 vendégnek. A
szervezõk idén még több helyszínnel, a tavalyinál is több
látogatót várnak.

A szeminárium elõadói a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal LEADER Osztályának illetékes tisztviselõi, akik
válaszolnak a résztvevõk kérdéseire.
Csehországi szeminárium
"Európai hetek a vidéki oktatás és az élethosszig
tartó tanulás" címmel öt napos, nemzetközi, szakmai
szemináriumnak ad otthont 2006. augusztus 23. és 27. között
a Cseh Köztársaság szívében fekvõ Bory Község.
A szeminárium programjai:
augusztus 23-25. "Falusi Iskolák Európában" címmel angol
és cseh nyelven, míg augusztus 25-27. között "A vidéki
emberek élethosszig tartó képzésének eljárásai és
módszerei" címmel angol nyelven.
A szeminárium elõadásait neves európai szakemberek
tartják. A szemináriumi részvétel költségét a "Vidéki oktatás
és élethosszig tartó tanulás európai hete" címû projekt fedezi.
Bõvebb információért forduljanak (angol nyelven) Mr. Jan
Fiala-hoz, a fiala@ecic.cz, +42 0602-704-525.
Gyöngyösi LEADER szeminárium
Háromnapos szemináriumot szervez a Magyarországi
LEADER Központ 2006. július 4-6. Gyöngyösön, a
Károly Róbert Fõiskola területén.
A szeminárium szervezõi igyekeznek praktikus és hasznos
tanácsokkal, információkkal ellátni a résztvevõket, illetve
kapcsolatépítési lehetõséget teremteni az akciócsoportok
között.
A Magyarországi LEADER Központ akciócsoportonként 1 fõ
részére étkezés- és szállásköltséget, valamint útiköltség
hozzájárulást biztosít.
A rendezvény programját és a fontosabb tudnivalókat
rövidesen megküldjük minden akciócsoportnak e-mailben.

Újdonság, hogy a LEADER és az Élhetõbb Faluért program
résztvevõi idén saját színpadon és önálló sátorban mutathatják
be a vidék sokszínû kultúráját és a vidék helyi jellegzetességeit.
A szervezõkkel jelenleg is folynak az egyeztetések, a
megállapodás június elsõ felében várható. Terveink szerint a
színpadon
fellépési
lehetõséget
biztosítanánk
az
akciócsoportok
területérõl
származó
mûvészeknek,
együtteseknek, tánccsoportoknak, míg a színpad mellett lévõ
LEADER sátorban az akciócsoportok bemutathatnák térségük
különlegességeit és jellegzetes termékeiket. Az egyeztetések
során arra törekszünk, hogy az akciócsoportok számára
lehetõség nyíljon helyi termékek helyszíni értékesítésére is.
Emellett tervezett programunkban szerepel még az
akciócsoportok közötti fõzõverseny is.
Kérjük, hogy amennyiben akciócsoportjuk területérõl javasolnak fellépõ
mûvészeket, együtteseket, tánccsoportokat, jelezzék a LEADER
Központban Szilágyi Anettának
június 23-ig a következõ e-mail
címen: aszilagyi@leader.co.hu.

Hasznos

linkek
LEADER Hungária
LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

Kérjük, hogy a javasolt mûvészekrõl küldjenek egy egyoldalas
leírást eddigi referenciákkal. Amennyiben a LEADER sátorban
szeretnének kiállítani, illetve helyi termékeket értékesíteni,
kérjük, hogy a kiállítandó és esetlegesen értékesítésre szánt
tárgyak, termékek listáját is küldjék el.

Lóháton az ország rendezvénysorozat
Magyarországot Európa szerte "lovas nemzetként"
emlegetik. A lóhoz való kötõdést mi sem bizonyítja
jobban, minthogy számos akciócsoport tért ki vidékfejlesztési
tervében, a lovas turizmus fejlesztésére.
A Magyarországi LEADER Központ olyan - országos méretû rendezvénycsomagot kíván összeállítani, melyben a gyõztes
akciócsoportok területén - az egész országra kiterjedõen - egy
idõpontban kerülnek megrendezésre lovaglással, a lovas
életmóddal kapcsolatos rendezvények.
Kezdeményezésünkkel hagyományt kívánunk teremteni
melynek célja, hogy a jövõben minden év augusztusában
egyszerre üljön "Lóháton az ország", s váljon mind népszerûbb
szórakozássá, sõt életformává a lovaglás. E program keretében
a jövõben egy, az egész országot átfogó lovas túra is
megrendezésre kerülhet.
A Magyarországi LEADER Központ segíti a program
népszerûsítését, hirdetések megjelentetését.
Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek bármilyen ötlete támad
kezdeményezésünkkel kapcsolatban, kérjük jelezze azt emailben: aszilagyi@leader.co.hu címen.
A programmal kapcsolatos ötletek, elképzelések megvitatására
lehetõséget adunk valamelyik - a Központ által szervezett rendezvényen.

Nemzetközi partnert keres? Segítünk!
Várjuk
olyan
magyarországi
akciócsoportok
jelentkezését,
akik
elképzeléseiket,
ötleteiket
nemzetközi együttmûködésben kívánják megvalósítani.
A Magyarországi LEADER Központ segít olyan külföldi
partnerek
felkutatásában,
akik
hasonló
témákban
tevékenykednek. A Központunknál jelentkezõ külföldi
akciócsoportoknak magyar partnert keresünk.
Kérjük azokat az akciócsoportokat, akik programjuk
végrehajtásához külföldi partnert keresnek, küldjék vissza
központunknak e-mailben a kérdõívet.
A beérkezõ bemutatkozások angol nyelvû fordításáról
gondoskodunk, és lehetõséget biztosítunk arra, hogy az
akciócsoportok anyagai felkerüljenek a Központ honlapjára.
A nemzetközi partnerkeresés lehetõségeirõl folyamatosan
küldünk értesítéseket.

LEADER - magyarul
A LEADER francia betûszó, a Liasion Entre Actions pour
le Developpement de l'Economie Rurale rövidítése,
azaz: "közösségi kezdeményezés a vidék gazdaság fejlesztése
érdekében". Szeretnénk megtalálni a LEADER szó hazai
megfelelõjét, amihez az Ön segítségét kérjük. Kérjük, küldje el
ötleteit, javaslatait, hogyan nevezhetnénk át Magyarországon a
LEADER programot 2007-tõl. A legjobb ötleteket ajándékkal
jutalmazzuk.
Kérjük, írjon az alábbi e-mail címre: aszilagyi@leader.co.hu

Fiatalok bevonása a LEADER programba
Újszerû ötlettel kívánja segíteni a 8 Palóc+ akciócsoport
a LEADER+ program sikeres megvalósítását. Minden
település – az önkormányzatok segítségével - vállalja egy-egy
pályakezdõ fiatal foglalkoztatását, akiknek az lesz a feladata,
hogy az adott településen segítsék a pályázni kívánó egyének,
szervezetek munkáját. Az így összeálló 14 fõs csapat egyfajta
információs pontként mûködik majd, segíti a pályázatok
megírását, a késõbbi projekt ötletek generálását.
A tagok egymással, valamint a vezetõ- és a gesztorszervezettel szoros kapcsolatot tartva egyfajta hálót képeznek
majd, mely megkönnyíti és felgyorsítja az információk és a
tapasztalatok cseréjét a települések között.
A kezdeményezéssel nem csupán a program sikerét segítik elõ,
hanem olyan tettrekész fiatalokat próbálnak munkalehetõséghez juttatni, akik a késõbbiekben is segíthetik a
falvakban folyó fejlesztési munkát. A településeken dolgozó
fiatal tanácsadók felkészítését és folyamatos információval való
ellátását a gesztorszervezet vállalja.
Az Ön akciócsoportjának is újszerû ötlete van? Kérjük, ossza
meg a többi akciócsoporttal! Ötleteit várjuk az alábbi e-mail
címen: bmatrai@leader.co.hu.

Új helyen a LEADER Központ
Hamarosan új irodába, végleges helyére költözik a
Magyarországi LEADER Központ. Az új irodahelyiség
Budapesten, a kormányzati negyed szívében (az FVM-hez
közel), a Szent István Bazilika szomszédságában helyezkedik
el. Az új irodában személyes ügyfélfogadásra és kisebb (25-30
fõs) rendezvények megtartására is lehetõség nyílik. A
gyalogosan érkezõk könnyedén megközelíthetik mind a Deák
Ferenc téri, mind az Arany János utcai metrómegállótól, az
autóval érkezõ ügyfeleknek az épület alatt lévõ mélygarázs
biztosít parkolási lehetõséget. A Központ új elérhetõségeirõl
következõ hírlevelünkben pontos tájékoztatást adunk.

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

Kiadja:
Magyarországi LEADER Központ

