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fókusz
LEADER szeminárium és partnerkeresés
Finnországban
"Ritkán lakott, mégis halad!" - ez a mottója a
finnországi Jämsä városában 2006. október 3-7. között
tartandó nemzetközi LEADER szemináriumnak, mely a
finn példát mutatja be, vagyis azt, hogy hogyan tehetõ
egy távoli, rurális térség a LEADER segítségével aktív
és innovatív vidékké. Az ország akciócsoportjai és a
Finn LEADER Központ által szervezett rendezvényen
számos ország képviselõi vesznek részt.
A szemináriumon Magyarországot a LEADER Központ
egyik szakértõje képviseli, így remek alkalom nyílik
partnerkeresésre az akciócsoportok számára. Kérjük a
finn (svéd, lapp, ír stb.) partnereket keresõ akciócsoportokat, hogy rövid bemutatkozásuk és nemzetközivé
fejlesztendõ tevékenységük bemutatásával szeptember
29-ig vegyék fel a kapcsolatot Neuhauser Márkkal a
mneuhauser@leader.co.hu e-mail címen.
További információk: www.kylatoiminta.fi
www.seprat.net.
23. Izsáki Sárfehér Napok
Idén 70 éves az Izsáki Sárfehér Napok
rendezvénysorozat, melyre idén szeptember
22-24. között kerül sor a Bács-Kiskun megyei
községben. A Szüreti Fesztivál és Országos Fogathajtó
Bajnokság keretében lovasversenyek, kiállítások,
koncertek, borutca, fõzõverseny, motor- és sportrepülõbemutatók, valamint mazsorettek és mamarettek
(nagymama-mazsorettek) felvonulása is lesz.
A színes fesztiváli programok mellett a térségi
polgármesterek találkozóját is megrendezi a község,
melynek akciócsoportja a LEADER program iránt
annak ellenére is töretlen érdeklõdést mutat, hogy az
elõzõ fordulóban nem pályáztak. A részletes program a
www.izsak.eu címen tölthetõ le.

Lezárult a helyi pályáztatás
Szeptember 11-én az ország hetven pontján
lezárult a helyi pályázatok beadása, s a határidõt
követõ napokban minden gesztor szervezet feszülten
figyelte a beérkezõ projektjavaslatokat, illetve azok
forrásigényét. A legfontosabb kérdés az, vajon sikerült-e
mindenhol kitölteni a rendelkezésre álló keretet megfelelõ
színvonalú pályázatokkal?
Az ez év tavaszán kiválasztott akciócsoportok számára
megítélt, helyi pályázatokra fordítható vissza nem
térítendõ támogatás összege országos szinten mintegy
6,7 milliárd forint.

Az FVM Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalának
(MVH) információi alapján az eddig beérkezett adatokból
úgy tûnik, hogy a helyi pályázatok csaknem teljes
mértékben lefedik az akciócsoportok számára rendelkezésre álló keretösszeget. A beérkezett pályázatok száma
meghaladja a 3000-et.
A pályázati felhívásban foglaltak alapján az akciócsoportok az elnyert támogatási keretösszegen belül,
annak 20%-a erejéig saját hatáskörben dönthetnek az
esetlegesen szükséges átcsoportosításokról, míg e határ
felett az MVH jóváhagyása szükséges.
Mivel a LEADER+ a vidékfejlesztés nagy jelentõségû,
kiemelt programja, ezért az FVM megvizsgálja annak
lehetõségét, hogy a pályáztatás után fennmaradó
összegek felhasználására milyen
lehetõséget biztosíthat az akcióHasznos
csoportoknak.
Mihelyst a fentiekrõl további
információ áll rendelkezésünkre,
LEADER Hungária
az érintetteket feltétlenül tájékoztatni fogjuk.
LEADER+ FVM

linkek

LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

Második LEADER Szeminárium Sümegen
A Magyarországi LEADER Központ 2006. október
11-13. között rendezi meg a magyarországi
LEADER program második szemináriumát Sümegen.
Az elsõ nap fõ programja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv alapján készülõ EMVA programok egy társadalmi vitához hasonló bemutatása és
véleményezése.
A második nap a megújuló energia, a turizmus, a helyi
termékek, a civil szervezetek és az életszínvonal
növelése jegyében zajlik majd, nemzetközi tapasztalatok
bemutatásával. A rendezvényen összesen 10-15 német
és osztrák akciócsoport vesz részt, ami egyben kiváló
alkalom tapasztalatcserére, együttmûködések és közös
tervek kialakítására is.
A harmadik nap délelõttjén a vendéglátó akciócsoport
ismerhetõ meg.
A Központ szeretettel várja minden akciócsoport egy
képviselõjét. A regisztrációhoz szükséges információk és
dokumentumok a gesztoroknak kiküldésre kerültek.

Véleményezhetõk a csekély összegû támogatások változó szabályai
Az Európai Bizottság márciusban kezdett nyilvános konzultációt a csekély összegû, ún. de minimis
támogatásokról, melyeknél jellemzõen az állami támogatás nem éri el azt a mértéket, hogy közösségi jogi
szempontból érdemes legyen foglalkozni velük. Eddig
három évre 100 ezer euró volt az ilyen támogatások felsõ
határa. A bizottsági javaslat ezt 150 ezer euróra emelte
volna, azonban az idõközben lezajlott nyilvános konzultáció nyomán a szerdán kiadott új bizottsági javaslat
200 ezer eurót említ.

A csekély összegû szubvencióra való hivatkozással azonban csak olyan esetben lehetne mentességet kapni a
versenyjogi szabályok betartása alól, ha a támogatástartalom elõre is pontosan kiszámítható. A de minimisszabály az állami garanciákra is alkalmazható lenne az új
elõterjesztés szerint, de csak akkor, ha a szóban forgó
hitel (amelynek felvételére az állami garancia vonatkozik)
nem haladja meg az 1,7 millió eurót. A Bizottság a támogatási formát új területekre is kiterjesztené: mezõgazdasági termékek feldolgozásához, marketingjéhez és a
közlekedés támogatására (kivéve a közúti közlekedést).
A javaslatról most ismét a tagállamok mondhatnak
véleményt. Az új rendelet év végére várható, 2007. eleji
életbe lépéssel. A mostani verzióhoz 2006. október 20-ig
bárki hozzászólhat a http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/sar.html címen.

Költségvetési felülvizsgálat az EU-ban
Az EU közösségi költségvetésének 2008-2009ben esedékes felülvizsgálatára Magyarország is
készül. Ennek során kiemelt helyen szerepel a 20072013-as idõszak stabilitása, a 2013 utáni támogatások
mértéke, az új feladatok finanszírozása és a saját
források rendszere.
A 2007-ben induló vita magyar álláspontját novemberig
terjeszti a Külügyminisztérium a Kormány elé. A Minisztérium nem kíván eltérni a 2007-2013-as költségvetési
vitában eddig képviselt iránytól, de a következõ 7 éven túl
is szükség lesz felzárkózási lehetõségekre.
Fontos az új feladatok majdani finanszírozhatósága is: a
tagállamok számára súlyos dilemma, hogy a továbbiakban is alapvetõen a költségvetés határozza-e meg a
közösségi politikák jövõjét. Magyarország szerint a közös
politikáknak
kellene
meghatározniuk
az
EU
költségvetését.
Magyarországnak nem érdeke, hogy a kohéziós politikát
alapvetõen megreformálják, hiszen ez a magyar felzárkóztatásban kulcsszerepet játszik. Ugyanakkor dönteni
kell majd a mezõgazdasági és vidékfejlesztési politika
jövõjérõl is.
Magyarország érdeke, hogy mihamarabb megszûnjenek
a Koppenhágában hozott diszkriminatív szabályok, és
minél elõbb a magyar termelõk is a nyugati gazdákhoz
hasonló mértékû támogatásokban részesülhessenek a
közvetlen agrárkifizetések keretében.

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

Kiadja:
Magyarországi LEADER Központ

