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Magyarországi LEADER Központ

fókusz
LEADER magyarul
Továbbra is várjuk az akciócsoportok ötleteit, hogy
megtaláljuk a francia LEADER (Liaison Entre
Actions pour le Développement de l'Economie Rurale,
magyarul Közösségi Kezdeményezés a Vidék Gazdasági
Fejlesztési Érdekében) betûszó magyar megfelelõjét. A
felhívás annál is inkább idõszerû, mert így a 2007-ben
induló új programot már a magyar nevén illethetnénk.
Ötleteiket kérjük, küldjék el az aszilagyi@leader.co.hu
e-mail címre.
A legjobb ötletet ajándékkal jutalmazzuk.
Nemzetközi adatbázis
A magyarországi LEADER akciócsoportoknak
megjelenési lehetõsége nyílt a brüsszeli LEADER
Obszervatórium honlapján. A tapasztalatok szerint a
honlap kitûnõ lehetõséget nyújt arra, hogy az
akciócsoportok
nemzetközi
szinten
bemutassák
programjukat, helyi vidékfejlesztési tervüket, valamint,
hogy a projektjeik megvalósításához nemzetközi
partnereket találjanak.
A honlapon való megjelenéshez kérjük, hogy a múlt hét
folyamán a gesztorszervezeteknek kiküldött adatlapot
mihamarabb, de legkésõbb 2006. augusztus 11-ig küldjék
vissza a Magyarországi LEADER Központba az
aszilagyi@leader.co.hu e-mail címre.
A héten kezdõdik a Mûvészetek Völgye
A szervezõk és a résztvevõk hosszú elõkészítõ
munkáját követõen 2006. július 28-án végre
megnyitotta kapuit a Mûvészetek Völgye. A völgy 6
települése 10 nap alatt kétszázezer látogatót vár több
száz kulturális, szórakoztató programmal. A rendezvény idén elõször - lehetõséget kínál a magyarországi LEADER
közösségnek, az akciócsoportoknak, hogy bemutatkozzanak, népszerûsítsék magukat, térségüket. A
Magyarországi LEADER Központ felhívására összesen 21
akciócsoport jelentkezett, s mutatkozik be a
Taliándörögdön felállított LEADER színpadon és kiállító
standokon. A színpad részletes programját a hírlevél
második oldalán olvashatják.
A magyarországi LEADER közösség nevében mindenkit
szeretettel várunk!

Zöld fény a LEADER pályázatoknak
Az AVOP Irányítóhatóság jóváhagyását követõen
2006. július 25-tõl minden magyarországi
akciócsoport elkezdheti a helyi vidékfejlesztési terve alapján
kidolgozott pályázati felhívása meghirdetését. Az
önkormányzati, vállalkozói és civil pályázóknak 2006.
szeptember 1-ig van lehetõségük arra, hogy az összeállított
pályázati csomagokat postára adják, és eljuttassák az
akciócsoportok gesztorszervezeteinek.
Ezalatt az idõ alatt nagy munka vár mind a
gesztorszervezetekre, mind az akciócsoport-tagokra. A
gesztorszervezet munkatársai folyamatosan tájékoztatást
nyújtanak a pályázatokkal kapcsolatban. Az állandó
információ-szolgáltatás mellett kiadványokban, lakossági
fórumokon tájékoztatják a pályázókat, mindenki számára
hozzáférhetõ internetes honlap mûködtetésével közvetítik a
LEADER pályázattal kapcsolatos információkat. Ugyanakkor
az akciócsoportok tagjai is segítenek a potenciális helyi
pályázóknak abban, hogy mind több, jó minõségû pályázat
érkezhessen be.
A feladat nem könnyû, és a tét ebben az esetben nem
kevés. Lényegében most dõl el, hogy mennyire eredményes
az akciócsoportok eddigi tevékenysége, felkészültek-e a
kistérségbeli potenciális pályázók a LEADER+ kínálta
lehetõség kiaknázására, sikerül-e értékelhetõ, a helyi
vidékfejlesztési programmal egybecsengõ, a LEADERtérség gondjain valóban segítõ, a legnehezebb problémák
megoldásában együttmûködõ pályázatokat generálni. Az
akciócsoportok tagjainak ezért most kell a legaktívabbnak
lenni, minél több civil és vállalkozói pályázatot generálni,
erõsítve ugyanakkor azt az alapelvet, hogy igazán sikeresek
azok a pályázatok lehetnek, amelyek a különbözõ szereplõk
aktív együttmûködésével, esetleg közös (pl. vállalkozói-civil
vagy önkormányzat-vállalkozói) pályázatok benyújtásával
valósulhatnak meg.
A közös
munka eredménye a szeptember
elsejéig beérkezõ pályázatok
Hasznos
mennyiségén és minõségén lesz
mérhetõ.

linkek

LEADER Hungária
LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

A LEADER színpad programja

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

Kiadja:
Magyarországi LEADER Központ

