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fókusz
Regionális Vidékfejlesztési Fórum
A PROMEI KHT tisztelettel meghívja Önt, illetve
az Ön által képviselt szervezetet az "Új
Magyarország Vidékfejlesztési Terv" Magyarország
2007-2013 közötti vidékfejlesztési stratégiájának
bemutatása és vitája, különös tekintettel a LEADER
módszer alkalmazására és a LEADER program
lebonyolítására
vonatkozó
tervekre
címû
rendezvénysorozatra.
Pontos helyek és idõpontok a következõ helyen
talalhatók:
http://www.leadernet.hu/index.php?m=8968
Magyar Ízek - Magyar Színek 3.
Gasztronómiai
és
Gyümölcsfesztivál
Kozárdon
A Kozárdi Almavölgyben 2006. szeptember 16-án,
immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a
Magyar Ízek - Magyar Színek Gasztronómiai és
Gyümölcsfesztivál. A szervezõk külön felhívással
fordulnak a helyi termékeket elõállító, valamint az
agro-és ökoturizmus fejlesztését segítõ LEADER helyi
akciócsoportokhoz, hogy hozzák el termékeiket és
turisztikai kínálatukat Kozárdra.
Bõvebb információért és a regisztráció ügyében forduljon az Euragro Irodához (e-mail: euragro@globonet.hu,
telefon: 32/491-067)
Mezõgazdasági Kiállítás és Vásár Csurgón
2006. szeptember 15-17. között három napon
át
változatos
szakmai
és
kulturális
programokkal várják a szervezõk a kedves
érdeklõdõket a kilencedik alkalommal megrendezésre
kerülõ Mezõgazdasági Kiállítás és Vásárra.

Társadalmi vita az új vidékfejlesztési
stratégiáról
Új vidékfejlesztési stratégia készül a 2007-2013as idõszakra. Ennek alapját a 1698/2005/EK tanácsi
rendelet képezi. Négy intézkedéscsomag keretében
nyílik lehetõség a mezõgazdaság, a vidéki környezet és
a települések, valamint a vidéki közösségek
támogatására. A stratégia célkitûzéseinek megfelelõen
kb. 1200 milliárd forint támogatás hívható le hét év alatt,
ez évi 170 milliárd forint körüli összeget jelent a magyar
vidék számára. Ennek öt százaléka a LEADER program
keretében vehetõ igénybe, ami évi 7-8 milliárd forintot
jelent, szemben a jelenlegi program három év alatt
felhasználható 6,7 milliárd forintjával.
A kormány augusztus 16-án döntött a Stratégia
társadalmi vitára bocsátásáról. A vita eredményeinek
figyelembevételével szeptember végéig készül el a
végleges stratégia, míg október végéig az "Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program", mely a konkrét
forrásokat, a pályázható intézkedéseket és azok
ütemezését is tartalmazza majd. Az elsõ pályázati
kiírások 2007. elsõ hónapjaiban várhatók.
A társadalmi vita során a LEADER Központ
kezdeményezni fogja, hogy a "leaderszerû", több szféra
összefogásán alapuló programok kiválasztása más
pályázati forrásoknál is szempontként érvényesüljön. Ez
lehetõvé tenné, hogy az akciócsoportok a LEADER
programon túl is könnyebben jussanak pályázati
forrásokhoz.
Kérjük az akciócsoportokat, a gesztorszervezeteket, a
tagokat, valamint a késõbbi potenciális pályázókat, hogy
vegyenek részt a Stratégia társadalmi vitájában. A
Stratégia letölthetõ a Központ honlapján, valamint a
www.strategia.fvm.hu weblapon, ahol hozzászólásra is
lehetõség nyílik.

Hasznos

linkek
LEADER Hungária

A program elõzetesét ide kattintva olvashatja, a
részletes
programot
augusztus
végétõl
a
www.csurgo.hu honlapról tölthetik le.

LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

Megújuló energiaforrások felhasználásának
fejlesztése
Magyarországon a következõ évtizedekben az
életszínvonal, az életminõség és a gazdaság helyzete
jelentõs mértékben függ attól, hogy mennyire lesz képes
a fosszilis energiahordozók nagyarányú felhasználása
okozta problémákat (környezetszennyezés, klímaváltozás, stb.) kezelni. A probléma megoldásának kulcsa
az energiatakarékosságban, az energiahatékonyság
növelésében, és a megújuló energiák használatában
rejlik.
A megújuló energiaforrások használata pozitív hatással
van a nemzetgazdaság egészére. Az új technológiák
különös hangsúlyt kapnak a mezõgazdaság, a
környezetvédelem, illetve az energiapolitika területén. Az
új energiaforrások felhasználására történõ átállás nem
csupán nemzeti érdek, hanem az EU által elvárt – akár
szankciók által kikényszerített – intézkedési csomag.
A II. Nemzeti Fejlesztési Terv részeként egy igen intenzív,
komplex program kezdõdik, mely az Egységes Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapon keresztül biztosít
majd támogatást és pénzügyi ösztönzést fejlesztések
megvalósításához. A komplex program alapvetõen két
részre különíthetõ el: egyrészt konkrét beruházások
megvalósítását finanszírozza, másrészt nagy hangsúlyt
fektet a tudatformálásra, ismeretterjesztésre.
A kedvezõ törvényi változások azonban csak lehetõséget
biztosítanak, a valódi változásokhoz társadalmi
felismerés, összefogás és cselekvés is szükséges.

Fejlesztési források a LEADER programon túl
Uniós gyakorlatok azt mutatják, hogy a jól
mûködõ LEADER régiók nagyobb sikerrel
pályáznak uniós és nemzeti fejlesztési pályázatokra,
mint azok a területek, ahol nem mûködik LEADER, vagy
hasonló jellegû program. Egyes akciócsoportok a
LEADER együttmûködés hatására a vidéki területekre
esõ átlagos fejlesztési támogatások négy-ötszörösét
voltak képesek lehívni egy évtized alatt.
A LEADER Központ meghatározott feladatain túl kiemelt
célnak tekinti, hogy a LEADER programban résztvevõk
Magyarországon is sikerrel vegyenek részt a 2007-2013
pénzügyi idõszak fejlesztési pályázatain, és ezáltal az
uniós és nemzeti fejlesztési források a korábbinál
nagyobb aránya kerüljön a magyar vidék területén
beruházásra.
A Központ megkeresésére 12 akciócsoport jelezte, hogy
érdekelt az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus
pályázatában. Számukra szûk körû konzultációs találkozót szerveztünk a Norvég Nagykövetség épületében,
melyen mind a Nagykövetség, mind a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, mind a Promei Kht. illetékes
felelõs beosztású tisztviselõje is részt vett. A Központ
bízik abban, hogy a konzultáció hozzájárul ahhoz, hogy
az érintett akciócsoportok sikerrel vegyenek részt a
Norvég Alap pályázatán.
Amennyiben az akciócsoportok igénylik, a Központ kész
más pályázati források esetén is hasonló konzultációs
találkozók szervezésére, különös tekintettel a 20072013 pénzügyi idõszak új pályázataira.
Bemutatkozási
lehetõség
a
LEADER+
Magazinban
Hamarosan megjelenik a második Magyarországi
LEADER Magazin.
A kiadvány állandó rovatai között szerepel egy
magyarországi akciócsoport bemutatkozása.
Az elsõ számban a Cikola Nemzetek Völgye Helyi
Akciócsoport, a másodikban a Nyugat Völgység Akciócsoport kapott bemutatkozási lehetõséget.
Továbbra is várjuk azokat a nyertes akciócsoportokat,
akik szívesen mutatnák be a kiadvány következõ
számainak valamelyikében térségük jellegzetességeit,
fejlesztési elképzeléseit, LEADER programját, hogy
jelentkezzenek központunknál a bmatrai@leader.co.hu
e-mail címen.

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