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fókusz
Díjugrató
lovasverseny
és
falunap
Dánszentmiklóson
Dánszentmiklós immáron harmadik alkalommal
ad otthont díjugrató lovasversenynek, melyet
falunappal együtt 2006. szeptember 9-én és 10-én
rendeznek meg a Pest megyei település
sportpályáján.
A helyi lovas klub és az önkormányzat által szervezett
színvonalas, részben pénzdíjas lovasversenyek
mellett útavatásra, mazsorettek felvonulására és több
zenés programra is sor kerül. A színes lovas és
kézmûves programok több történelmi kort is
megidéznek, de az idei helyi termést is több formában
meg lehet majd kóstolni. A részletes program a
www.danszentmiklos.hu címen olvasható.

Közös cél a sikeres pályáztatás
Mérföldkövéhez érkezett és elsõ nagy
feladatának sikeres megoldásáért dolgozik most
a LEADER+ program valamennyi résztvevõje: a
korábban kiírt saját pályázatok meghosszabbított postára adási határideje ugyanis szeptember 11-én lejár.

A program sikerén dolgozók közös célja, hogy az
akciócsoportok számára rendelkezésre álló keretet
teljesen kitöltsék színvonalas pályázatokkal. Kérjük
ezért a pályázókat, hogy a héten véglegesítsék
pályázataikat és a határidõ elõtt adják postára azokat.
Az eredményes pályáztatási folyamat minden érintett
közös ügye és érdeke, s egyben a következõ évek
programjainak megalapozása is. Sikeres pályázást
kívánunk!
Nemzetközi LEADER Konferencia Magyarországon
Minden akciócsoport megkapta a meghívót a
2006. november 13-17. között Tihanyban tartandó
Nemzetközi LEADER Konferenciára. A rendezvény
témája: "LEADER az új uniós tagállamokban".

Kolbászfesztivál Békéscsabán
2006. október 19-22. között rendezik az idei
Békéscsabai Kolbászfesztivált. A rendezõk több
tízezer vendéget várnak. A fesztivál ideje alatt
idegenforgalmi sátor lesz felállítva, ahol a LEADER
Központ standja is helyet kap. Kérjük, hogy azok az
akciócsoportok, akiknek van saját területükrõl
idegenforgalmi szóróanyaguk, vagy turisztikai
kiadványuk, és szeretnék azokat a fesztiválon
bemutatni, legkésõbb október 16-ig juttassák el azokat
a LEADER Központba.

A résztvevõk száma korlátozott. Magyarország részére
70 fõs keret van fenntartva, melyet kihasználatlanság
esetén más tagállamok jelentkezõi kapnak meg. Kérjük,
részvételi szándékukat a
http://ec.europa.eu/ agricul ture
Hasznos
/rur/leaderplus/seminars/131120
06/index_en.htm címen ebben a
hónapban (de legkésõbb október
LEADER Hungária
16-ig) jelezzék!

linkek

LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

Szakmai tréning a HBMB-tagok részére
A Helyi Bíráló és Monitoring Bizottságok (HBMB-k)
tagjai számára szervez két helyszínen tréninget a
Magyarországi LEADER Központ.
Az elsõ rendezvényre október 2-án Püspökladányban, az
augusztusban átadott, uniós színvonalú konferenciaközpontban kerül sor, míg a másodikra október 3-án
Pénzesgyõrött. A program mindkét helyszínen azonos
lesz. A tréning célja a HBMB tagok felkészítése a
bizottsági munkára és a döntéshozatalra.
A részletes programot és a regisztrációhoz szükséges
információkat a gesztorok rövidesen kézhez kapják.
Szeretettel várunk minden akciócsoportból két-három
képviselõt, akik tapasztalataikat késõbb a többi HBMBtaggal is megosztják.
Öko-Sokadalom
A helyi értékek bemutatását, megismertetését
hivatott szolgálni a Hortobágyi Nemzeti Park
határán 2006. szeptember 16-17-én megrendezésre
kerülõ Egészségmegõrzõ hétvége avagy ÖkoSokadalom, melynek az elsõ nap délutánján Berekfürdõ,
a második napon pedig Karcag ad otthont.
A rendezvény a Karcagi Bio Nap hagyományait folytatja.
Az ökológiai és a biodinamikus gazdálkodást, a helyi
gyógyfürdõk és borok világát, valamint a hagyományos
kézmûvességet vásári hangulatban ismerhetik meg a
látogatók.
A rendezvény az önkormányzatok, a térségben mûködõ
civil szervezetek és vállalkozók együttmûködésének
eredményeként kerül megrendezésre, de nem csak
nekik szól a karcagi szakmai nap, ahol a változatos
kulturális rendezvények mellett szakmai elõadásokra is
sor kerül. A térség továbbra is kiemelten érdeklõdik a
LEADER Program iránt, bár tavasszal nem részesült
támogatásban. A programról a rendezvényen a Karcag
és Térsége Helyi Akciócsoport meghívására a
Magyarországi LEADER Központ munkatársa is
elõadást tart.
Bõvebb információ és részletes
www.biokultura.org honlapon található.
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Összefoglaló tanulmány a helyi pályáztatás
eredményeirõl
A helyi pályáztatás eredményeirõl, a pályáztatás
tapasztalatairól és a kapcsolódó statisztikai adatokról a
LEADER Központ összefoglaló tanulmányt készít a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
valamint az Európai Bizottság számára.
A magyar és angol nyelvû tanulmány fontos háttérinformációkkal látja el a döntéshozókat a 2007 után
induló LEADER program feltételeinek kialakításához. Az
akciócsoportok rövidesen elektronikus úton megkapják a
kapcsolódó
kérdõívet
partnerünktõl,
a
GKI
Gazdaságkutató Intézettõl. Kérjük az akciócsoportokat,
hogy a kérdõíveket a pályázati határidõ lejárta elõtt és a
szükséges adatok összesítése után, szeptember végéig
juttassák vissza kitöltve a kérdõívben megadott e-mail
címre. Az akciócsoportok segítõ munkáját és
együttmûködését elõre is köszönjük.
A LEADER Központ korábban már készített idõszakos
összefoglaló tanulmányt a LEADER program
magyarországi megvalósításáról, mely letölthetõ a
www.leaderkozpont.hu honlapon.
Új helyen a Magyarországi LEADER Központ
A Magyarországi LEADER Központ új irodában
folytatja munkáját és várja ügyfeleit. Központi
telefonszámaink nem változtak.
Elérhetõségeink:
Cím: 1051 Budapest, Szent István tér 11. (V. emelet)
Központi szám: 06-1-555-5434, 06-1-302-1824
Fax: 06-1-555-5433

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

Kiadja:
Magyarországi LEADER Központ

