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Magyarországi LEADER Központ

fókusz
Megjelent az elsõ LEADER Magazin
Magyarországi LEADER Magazin címmel megjelent a
Magyarországi LEADER Központ elsõ, 16 oldalas,
színes kiadványa. A kiadvány a jövõben kéthavonta jelenik
meg, vidékfejlesztéssel, azon belül is a LEADER-rel
kapcsolatos hírekkel, információkkal, érdekességekkel
Magyarországról és az Európai Unióból. A magazint a
központ angol nyelven is kiadja, így más tagállamokban is
népszerûsíteni tudjuk mindazt, amit itthon a LEADER jelent.
Elsõ LEADER szeminárium
2006. július 04.-én kezdõdik Gyöngyösön a
Magyarországi LEADER Központ elsõ, háromnapos
szemináriuma. A fõ témát természetesen az aktualitások
adják: a LEADER programmal kapcsolatos idõszerû
tudnivalókról az MVH és az AVOP IH munkatársai tartanak
elõadást, melynek végeztével konzultációs lehetõséget is
biztosítanak. A helyi pályáztatással kapcsolatban a
kommunikációs terv megvalósításának módszereirõl
tudhatunk meg többet. Vendégünk David Jepson, az Egyesült
Királyság LEADER+ Központjának vezetõje, aki elõadást tart
az Egyesült Királyság és más Európai Uniós tagállamok
LEADER programjáról, nemzetközi együttmûködések
eredményeirõl. A hazai akciócsoportok részvételérõl a
nemzetközi együttmûködésekben, ennek aktualitásáról és
fontosságáról is bõvebb információt szerezhetünk. A
szemináriumon három nyertes, hazai akciócsoport mutatkozik
be. Az esti programok során változatos kulturális és
szórakoztató programok várják szeminárium résztvevõit.
Alig egy hét…
és elkezdõdik Létavértesen a III. Érmellék Expo.
Ahogy arról már korábbi számunkban hírt adtunk az
EXPO kiállításán bemutatkozási lehetõséget kapnak a határ
menti gazdasági szereplõk, a történelmi Érmelléken található
vállalkozók, gazdasági szervezetek, önkormányzatok és civil
szervezetek. A Magyarországi LEADER Központ kiállítási
lehetõséget biztosít az akciócsoportok számára. A szervezõk
mindenkit szeretettel várnak 2006. július 14-15-én,
Létavértesen. A programról többet a http:// www.civilweb.hu
/ermellek/ ERMELLEKHONLAP/ akt_IIIermellek_expo.html
linkre kattintva tudhat meg.
További információért forduljon Dr. Nagyné Markovits
Anikóhoz a 06-30 382-4757-es telefonszámon.
rövidesen megküldjük minden akciócsoportnak e-mailben.

Védjeggyel a vidéki termékek szolgálatában
A központ által szervezett korábbi rendezvényeken
történt felmérés alapján nagy érdeklõdés mutatkozik a
nemzeti szintû, LEADER termékvédjegy létrehozására. A
hosszú távú cél az, hogy logó formájában megjelenõ nemzeti
védjegy minden Magyarországon élõ számára ugyanazt
jelentse: vidéken elõállított, kiváló minõségû alapanyagokból
gyártott, hazai munkaerõ segítségével készített terméket. Azon
is el kell azonban gondolkodni, hogy a védjegyrendszert ne
csupán a termékekre, hanem a szolgáltatásokra is ki tudjuk
terjeszteni. A jól kitalált, és mûködtetett védjegyrendszer segíti a
termékek és szolgáltatások piaci versenyben való helytállását,
egységes reklámozását, közös image kialakítását.
A védjegyrendszer ötletét érdemes lehet kiterjeszteni európai
szintre is. Megalkotni azt a minõségbiztosítási rendszert, mely
már nem csupán az egyes nemzetek lakóinak jelenti ugyanazt a
kiváló minõséget, hanem minden európainak. A cél, hogy uniós
szinten is segíteni lehessen a vidéki termékek értékesítését,
szemben a nagyüzemekben, olcsó import alapanyagok felhasználásával készülõ termékekkel. A Magyarországi LEADER
Központ tárgyalásokat folytat a téma kapcsán: a megbeszélések alapján Olaszország, Franciaország, Finnország és Ausztria LEADER központjainak képviselõi biztosították a javaslatot
elõzetesen támogatásukról, és együtt igyekeznek uniós szintre
emelni a védjegy kérdését.
Olaszországban már elindult egy, a témához illeszkedõ
kezdeményezés. Az akciócsoportok olyan üzletláncot hoznak
létre, mely lehetõséget biztosít a LEADER térségekben
elõállított termékek bemutatására, értékesítésére. A helyi termékek így eljuthatnak az ország minden pontjára. A kezdeményezésben már hét akciócsoport vesz részt, és mind többen jelzik
részvételi szándékukat. A végsõ cél az, hogy az üzletlánc ötletét
nemzetközi szintre emeljék. Ilyen és ehhez hasonló
kezdeményezések sikeréhez hozzájárulhat a közös védjegy. A
központ munkatársai folyamatosan
dolgoznak a márkajelzés kidolgozásán, melynek elõrehaladásáról
Hasznos
kiadványainkban és rendezvényeinken tájékoztatjuk az érdekelteket.

linkek

A védjegyrendszer kidolgozása
kapcsán felmerült ötleteiket várjuk a
bmatrai@leader.co.hu e-mail címen.

LEADER Hungária

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Website (en)

LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt

LEADER+ Magazine (en)

Ragaszkodunk a vidéki helyszínhez…
Korábban már hírt adtunk arról, hogy idén
Magyarország rendezheti meg a Nemzetközi LEADER
Konferenciát, a Brüsszeli Obszervatórium és Magyarországi
LEADER Központ szervezésében. A rendezvény helyszínét
illetõen még egyeztetések
folynak Brüsszellel, azonban a
központ ragaszkodik ahhoz az
álláspontjához,
hogy
egy
vidékfejlesztésrõl szóló konferenciának vidéken kell helyet
biztosítani, nem a fõvárosban.
A rendezvény részleteirõl folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
Helyi pályázatok a központ honlapján
Az AVOP Irányító Hatóság a gesztorszervezet
feladataként szabja meg, hogy az elkészült helyi
pályázati felhívásokat elérhetõvé tegye minden érdeklõdõ
számára. Ennek egyik módja az, hogy egy internetes oldalon
kerüljön elhelyezésre a dokumentáció. Ebben kívánunk
segítséget nyújtani. Minden gesztorszervezet lehetõséget kap
helyi pályázati felhívásának és mellékleteinek feltöltésére, vagy
a dokumentumok elérhetõségére utaló link megjelentetésére a
központ honlapján. Amely akciócsoport élni kíván a
lehetõséggel, az küldje el anyagát tömörített (zip) formátumban,
vagy
az
anyagok
elérhetõségének
útját
az
internet@leader.co.hu e-mail címre. Amennyiben technikai
jellegû kérdésük merülne föl, kérjük, hogy írják meg a fönt
jelzett e-mail címre.
Mûvészetek Völgye
Korábbi számunkban már hírt adtunk arról, hogy az idei
Mûvészetek Völgye rendezvénysorozaton lehetõséget
kapnak a magyarországi LEADER akciócsoportok, hogy akár
helyi termékek kínálásával és forgalmazásával, akár mûvészeik
bemutatásával népszerûsítsék saját térségüket. A Mûvészetek
Völgye rendezvénysorozat évrõl évre több látogatót vonz. A
tavalyi évben kétszázezren voltak kíváncsiak a "völgy"
programjaira. Az itt bemutatkozó akciócsoportok tehát méltán
számíthatnak nagy érdeklõdésre.
Továbbra is várjuk azon akciócsoportok jelentkezését, akik részt
szeretnének venni a rendezvényen. Kérjük, hogy részvételi
szándékukat legkésõbb 2006. július 7.-ig jelezzék a központ
munkatársa, Török Attila felé az atorok@leader.co.hu e-mail
címen, illetve telefonon a 06-1/555-5432-es telefonszámon

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013
A LEADER Program 2007-tõl az AVOP-ból kikerülve, az
EMVA (Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap) keretei
között folytatódik. A 1698/2005. EK rendelet szabályozza az
EMVA-ból nyújtható támogatások felhasználását. A rendelet
értelmében a vidékfejlesztés támogatására irányuló célkitûzések az alábbiak:
- A mezõgazdaság és az erdészet versenyképességének
javítása
- A környezet és a vidék minõségének javítása a termõföldhasznosítás támogatása révén;
- Az életminõség javítása a vidéki területeken és a
diverzifikáció ösztönzése
- A helyi közösségek fejlesztése - a LEADER program
Jelen célkitûzéseket az EMVA négy tengellyel (intézkedéscsomaggal) kívánja megvalósítani.
A LEADER tengely értelmében 2007-2013 között ismét lehetõség lesz alulról jövõ, innovatív kezdeményezésekre építve
helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására. Az
Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagállamok esetében a LEADER
program részesedése 2,5% kell, hogy legyen a teljes agrárvidékfejlesztési forráson belül. A jelenlegi elképzelések szerint
Magyarországon a program évente mintegy 7,5 milliárd forint
felhasználását teszi lehetõvé, mely hét év alatt 50 milliárd
forintot jelent.
Döntésre váró kérdések: az akciócsoportok önálló jogi
státuszának kérdése, a helyi pályáztatás (projektkiválasztás)
jelenlegi módszerének fenntarthatósága, az akciócsoportok
szervezeteinek felépítése és viszonyrendszere, ennek megfelelõsége, az akciócsoportonkénti forrás nagysága, annak
megállapítása és a felhasználás szabályai, a finanszírozható
projektek jellege, köre.
Jelenleg is folyik a Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési Stratégia
(NAVS) és az azon alapuló Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési
Program (NAVP) kidolgozása. Fontos megjegyezni, hogy az
EMVA nagyobb részt a vidékfejlesztés agrár részét támogatja
(agrár-vidékfejlesztés), így a strukturális alapokból kell a "nemagrárjellegû" vidékfejlesztési kérdéseket megoldani, pl. az
elmaradott apró- és törpe falvas térségek közvetlen
támogatását. A LEADER program és célja a jövõben az kell,
hogy legyen, hogy a LEADER akciócsoport helyi
vidékfejlesztési csoporttá alakuljon, s a kistérségi szintû
közösségépítés és fejlesztéspolitika legerõsebb struktúrájává
váljon.

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