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fókusz
Aktuális információk a gesztor szervezeteknek
Az akciócsoportok által, a pályázati kiírások, a
pályázatkezelés és pénzügyi elszámolások
kapcsán föltett kérdéseket az AVOP Irányító Hatóság
állásfoglalás formájában válaszolja meg. Ezen
állásfoglalások érinthetik egyes akciócsoportok helyi
pályázati
felhívását,
melyek
kizárólag
ezen
kiegészítésekkel tehetõk közzé. Valamennyi akciócsoport
pályázati felhívásának egységes kezelése a továbbiakban
is elsõdleges szempont, ezért az állásfoglalások
átvezetése után kialakított végleges felhívások kizárólag
az Irányító Hatóság által meghatározott naptól tehetõk
közzé. A pályázatok beadási határideje, fentiek figyelembe
vételével, várhatóan módosulni fog, melyrõl az
akciócsoportok gesztorszervezetei hivatalos értesítés
formájában tájékoztatást kapnak a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal
Regionális
Illetékességû
Kirendeltségein keresztül.
Az illetékes hatóságok kérik az akciócsoportok és a
pályázók türelmét.
Betelt a LEADER színpad a Mûvészetek
Völgyében
Tíznapos fesztivál - tíz napon át LEADER fellépõk
a Mûvészetek Völgyében. Felhívásunkra reagálva éppen
tíz akciócsoport mûvészei, népdalkörei, tánccsoportjai és
énekkórusai lépnek föl a "Tájak, falvak, emberek"
színpadon július 28-tól augusztus 6-ig. A színpad melletti
LEADER sátor standjai is elkelnek lassan, már csak egykét hely kiadó, ide még várjuk az akciócsoportok
jelentkezését. A standokon lehetõség nyílik a helyi
termékek, kézmûipari és egyéb mûvészeti alkotások
bemutatására és - nem kereskedelmi mennyiségben
történõ - értékesítésére.
2006. július 17-ig, hétfõig még várjuk a jelentkezéseket az
atorok@leader.co.hu e-mail címen. Csatlakozzanak ahhoz
a húsz akciócsoporthoz, akik eddig jelezték részvételi
szándékukat! Aki a LEADER sátor és színpad kínálta
hirdetési lehetõségekkel kíván élni, a részletek
egyeztetése céljából hívja kollégánkat Török Attilát a +3630-525-2035-ös vagy a +36-1-555-5433-es telefonszámon.

Nyár a helyi pályázatok jegyében
Igen fontos állomásához érkezett a Magyarországi
LEADER+ program. Az AVOP Monitoring Bizottság
ülését és az Irányító Hatóság jóváhagyását követõen
hamarosan megkezdhetik a magyarországi LEADER
akciócsoportok a helyi vidékfejlesztési terv alapján
kidolgozott pályázati felhívások meghirdetését. Most
mérettetik meg a gyakorlatban az a hosszú és fáradtságos
munka, melyet az akciócsoportok immár egy éve folytatnak.
Az akciócsoportok területén élõ és mûködõ vállalkozások,
civil szervezetek, önkormányzatok megkezdhetik a
pályázást arra a keretösszegre, melyet 70 magyarországi
településcsoport nyert el, hogy innovatív, a közösséget
szolgáló ötleteiket megvalósítsák. A pályázóknak 30 nap áll
rendelkezésére, hogy benyújtsák pályázataikat az
akciócsoportok gesztorszervezeteihez. A pályázási
tevékenységet segítendõ, a gesztorszervezetek egy több
elembõl álló kommunikációs tevékenységet kezdenek meg,
melynek keretében a helyi akciócsoportot jelképezõ logó
készül, tájékoztató kiadvány jelenik meg, nyilvános fórumok
sorával segítik a potenciális pályázók felkészítését, honlap
mûködtetésével juttatnak el minden információt az
érdeklõdõk számára.
A nyertes pályázókkal várhatóan még ebben az évben
megkötik a támogatási szerzõdést az elnyert támogatás
felhasználásának feltételeirõl. A támogatásból megvalósult
beruházásokat legkésõbb 2008. szeptember 1-ig kell
elszámolnia a kedvezményezetteknek.
A Magyarországi LEADER Központ továbbra is mindent
megtesz annak érdekében, hogy az akciócsoportok
munkáját segítse. Az irányító hatósággal kapcsolatban állva
a legújabb információkat eljuttatjuk az akciócsoportok
részére.

Hasznos

linkek
LEADER Hungária
LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

Várjuk az elérhetõségeket
A Magyarországi LEADER Központ egyik feladata,
hogy a LEADER programmal kapcsolatban minél
szélesebb körben tájékoztassa a lakosságot. Hírlevelünket
jelenleg több mint 1500 e-mail címre küldjük ki. Szeretnénk
kérni minden akciócsoportot, hogy ha még nem tették volna
meg,
küldjék
el
a
tagok
e-mail
címét
az
aszilagyi@leader.co.hu címre. Emellett kérjük, hogy a
LEADER
program
iránt
érdeklõdõk
elektronikus
elérhetõségét is adják meg, hogy õket is felvehessük
hírlevél-listánkra.
Hálózatépítési tréningek régiónként
Hálózatépítési tréningek kerülnek megrendezésre
Magyarország minden régiójában 2006. július 14-24.
között. A tréningek célja kettõs: egyrészt, hogy a helyi akciócsoportok jól mûködõ hálózatokat építsenek ki, illetve, hogy
programjuk végrehajtása során minél sûrûbb társadalmi,
gazdasági szövedékre támaszkodjanak, másrészt, hogy a
regionális, nemzeti és nemzetközi szinten épülõ LEADER+
hálózatok teljes értékû tagjává váljanak. A programban
hangsúlyos szerepet kap a kommunikációs tevékenység
folytatása is. Prezentációk, kis- és nagycsoportos megbeszélések, valamint játékos feladatok segítéségével próbálják
a trénerek a hálózatépítés fontosságát tudatosítani a
résztvevõkben.
A tréningek idõpontját és helyszínét az alábbi táblázatban
foglaltuk össze:

Véget ért az elsõ háromnapos LEADER
szeminárium
2006. július 04.-06. között rendezte meg a
Magyarországi LEADER Központ az elsõ háromnapos
LEADER szemináriumot Gyöngyösön. A szervezõk remélik,
és a kitöltött értékelõ lapok is ezt mutatják, hogy sikerült
szakmailag színvonalas és hasznos programot összeállítani.
Emellett fontos, hogy a programok alatt és mellett az
akciócsoportok képviselõinek sikerült egymás között azokat
a személyes és baráti kapcsolatokat kiépíteni, amelyek
késõbb a sikeres együttmûködés alapjai lehetnek.
Kérjük, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeket,
és a jövõ szemináriumaira vonatkozó javaslatokat és ötleteket küldjék el az aszilagyi@leader.co.hu e-mail címre. Ide
várjuk azon akciócsoportok jelentkezését is, amelyek szívesen vendégül látnák valamelyik LEADER szemináriumot a
jövõben. Célunk, hogy a szemináriumok helyszínei
arányosan fedjék le az ország területét, és a központ
rendezvényei minél több akciócsoport területére eljussanak.
Osztrák-magyar találkozó
A Magyarországi LEADER Központ tárgyalásokat
kezdett osztrák partnerével egy magyar-osztrák
találkozó megszervezésérõl. A rendezvény kiváló alkalom
lenne arra, hogy a két nemzet akciócsoportjai megismerjék
egymást, tapasztalatokat cseréljenek és kapcsolatokat építsenek ki, melyek egy késõbbi nemzetközi együttmûködés
alapjai lehetnek.
A találkozóra ez év végén vagy 2007. elsõ negyedévében
kerülhet sor egy határhoz közeli településen. A rendezvénnyel kapcsolatos aktuális eseményekrõl folyamatosan
tájékoztatást nyújtunk.
Összefoglaló tanulmány a HVT-krõl
Mintegy másfél hónappal ezelõtt a GKI Gazdaságkutató Rt. azzal a kéréssel fordult az akciócsoportokhoz, hogy egy kérdõív kitöltésével járuljanak hozzá egy
LEADER programmal kapcsolatos, összefoglaló tanulmány
elkészítéséhez. A beérkezett kérdõívek feldolgozását követõen "Idõszakos összefoglaló tanulmány az AVOP LEADER+
intézkedés 2. tevékenységében részt vevõ helyi akciócsoportok programjai között tapasztalt általános tendenciák"
címmel megjelent az adatokat összefoglaló kiadvány. Témája az akciócsoportok által kidolgozott helyi vidékfejlesztési tervek általános jellemzõinek bemutatása. Az érdeklõdõk
a tanulmány elektronikus változatát letölthetik a Magyarországi LEADER Központ honlapjáról (www.leaderkozpont.hu).
A program alakulásának megfelelõ aktuális kérdések
kapcsán a jövõben negyedévente jelenik meg a tanulmány.
A GKI kollégái továbbra is számítanak az akciócsoportok
segítõ együttmûködésére, és bíznak benne, hogy munkájuk
segítséget nyújt a programban dolgozó számára.

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