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fókusz
Nemzetközi Fejlesztési Tapasztalatok
címmel kétnapos konferenciát szervez a
Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil
Szövetség a Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködések Programja keretében 2006.
október 20-21-én. A rendezvényen a nemzetközi fejlesztési együttmûködés céljairól, az EU fejlesztési
politikájáról, az új tagállamok szerepérõl, az állami,
üzleti és a civil fejlesztõk együttmûködésérõl, valamint
a balkáni és afrikai uniós fejlesztésekrõl esik szó.
A konferencia ingyenes, magyar nyelvû. Az angol
nyelvû elõadásokhoz tolmács biztosított.
A meghívó, a részletes program, valamint a jelentkezési lap a http://www.hand.org.hu weboldalról tölthetõ le. Információ a (1) 318 5540-es telefonszámon
kérhetõ.
A szervezõk minden fejlesztéssel foglalkozó, vagy az
iránt érdeklõdõ szakembert és civil szervezetet várnak.
Programajánló
"Hagyományos szakmák - Szakmai hagyományok" kézmûves kiállítás és konferencia
A rendezvény helyszíne: Jászapáti ("Jász-Sarokpont"
Összefogás a térség Jövõjéért Akciócsoport)
A rendezvény idõpontja: 2006.10.17. - 2006.10.22.
Bõvebb információ: (20) 355 3346
Szent Demeter-napi Búcsú, Elszármazottak Találkozója
A rendezvény helyszíne: Domoszló (Dél-Mátra 11
Akciócsoport)
A rendezvény idõpontja: 2006.10.21-2006.10.22.
Bõvebb információ: (37) 365 210
Görög Nemzeti Ünnep
A rendezvény helyszíne: Beloiannisz - Mûvelõdési Ház
(Cikola Nemzetek Völgye Helyi Akciócsoport)
A rendezvény idõpontja: 2006.10.28.
Bõvebb információ: (25) 225 109

A LEADER jövõje
Nagy sikerrel zárult a múlt heti sümegi LEADER
Szeminárium. A rendezvényen 91 regisztrált
résztvevõ volt jelen, köztük hat német és öt osztrák
akciócsoport képviselõi. A szeminárium keretében hosszú
véleménycsere folyt a LEADER Program jövõjét illetõen.
A szervezõ LEADER Központ ígéretet tett a vita
folytatására. Ennek megfelelõen a Központ egy újabb
találkozót szervez az akciócsoportok és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviselõivel Budapesten.
Szeretettel várjuk majd a vitába aktívan bekapcsolódókat,
hogy a jövõbeli LEADER Program az akciócsoportok és a
minisztérium tervezõ csoportjával közösen kerüljön
kialakításra. Természetesen a távolmaradók írásban is
jelezhetik véleményüket, illetve a LEADER Központ
munkatársa telefonon is keresni fogja a gesztorszervezetek képviselõit. Fontos, hogy jelenleg a program
vitája zajlik, eljárásrenddel kapcsolatos kérdések csak
késõbb, az elfogadott program ismeretében kerülnek
megvitatásra. A találkozó idõpontjáról és helyszínérõl
tájékoztatjuk az akciócsoportok kapcsolattartóit. Bõvebb
információ: kgila@leader.co.hu.
Tanulmányút Güssingbe
A sümegi szemináriumon nagy érdeklõdést
keltettek az osztrák és német akciócsoportok
elõadásai. Az osztrák Dél-Burgenland Akciócsoport
képviselõje Güssing város energiagazdálkodását mutatta
be.
A kisváros energiafelhasználásának teljes egészét
megújuló energiaforrásokból állítja elõ. Ennek
kialakításához LEADER forrásokat is igénybe vett. A
település mintaként szolgálhat magyar LEADER
települések számára is. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel, a
Hasznos
szemináriumon
megbeszéltek
szerint a Magyarországi LEADER
Központ tanulmányutat szervez
LEADER Hungária
Güssingbe. Az úttal kapcsolatos
részletekrõl rövidesen tájékozLEADER+ FVM
tatjuk a gesztorokat.

linkek

LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

Elsõ Budapesti Regeneratív Energiák Nemzetközi Kiállítása és Konferenciája
Magyarországon elõször, 2007. áprilisában
rendezik a RENEXPO - Budapesti Regeneratív Energiák
Nemzetközi Kiállítás és Konferenciát. A fõszervezõ a
német REECO vállalat, mely a megújuló energiák
használatával kapcsolatban már több mint tíz éve
szervez nemzetközi kiállításokat, konferenciákat. A
legutóbbi rendezvényük Augsburgban volt szeptember
végén, ahol közel 400 kiállító, 1600 kongresszusi
résztvevõ és megközelítõleg 16.000 látogató vett részt.
Budapesten várhatóan bemutatatásra kerül majd többek
közt fa-energia hasznosítás, energiahatékony épületfelújítás (hõszivattyú, szolár, stb.), biomassza, biogáz
hasznosítás és decentralizált erõmûvek. A kiállítás mellett
párhozamosan több szakmai elõadás lesz hallható.

szakmai és önkormányzati érdekképviseleteket, akadémiai és egyetemi intézményeket, továbbá kormányzati
szervezeteket és hatóságokat vonnak be a tervezésbe.
A stratégiai környezeti vizsgálat végsõ célja, hogy a
vidékfejlesztési intézkedések - melyek közösségi forrásokból is részesülnek - ne okozzanak egyetlen környezeti
elemre, rendszerre sem számottevõ káros hatást, sõt
hasznosak legyenek a környezet szempontjából.
A vizsgálat a napokban indul és várhatóan a jövõ hónap
végén fejezõdik be.
A stratégiai környezeti vizsgálat kidolgozásának folyamatáról bõvebben a www.mtvsz.hu/skv, illetve a
www.strategia.fvm.hu honlapokon tájékozódhat az
érdeklõdõ.

A Magyarországi LEADER Központ társszervezõként
részt vesz a rendezvény elõkészítésében és lebonyolításában. Szeretnénk az akciócsoportoknak lehetõséget biztosítani a bemutatkozásra, kapcsolatépítésre.
Emellett külön szeminárium keretében mutatjuk be a
megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésekhez igénybevehetõ pályázati lehetõségeket, valamint a Norvég
Alap idevonatkozó fejezeteit, elõsegítve a LEADER
támogatáson túli pótlólagos források bevonását. A
részletekrõl folyamatosan tájékoztatjuk a gesztorokat.
Bõvebb információ: atorok@leader.co.hu.
Stratégiai környezeti vizsgálat készül
Mit ahogy arról már hírt adtunk, pillanatnyilag is
folyik az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Stratégiai Terv, valamint az erre épülõ Vidékfejlesztési
Program kidolgozása.
A stratéga és a programok kidolgozása során az egyik
legfontosabb szempont az, hogy a tervek megfeleljenek a
környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontoknak.
Fontos, hogy már a program készítése során kiszûrjék
azokat az intézkedéseket, melyek a fenntarthatóságot
veszélyeztetik, illetve kockázatot jelentenek a környezetre
nézve. Ezért a stratégia és a programok kidolgozásáért
felelõs Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal együttmûködve stratégiai környezeti vizsgálatot végez független
szakértõk segítségével.
A vizsgálat során a szervezõk biztosítják a nyilvánosság
részvételét. A környezeti vizsgálat során az aktív
partnerségre építenek a tervezõk: civil szervezeteket,

Elindult a leader.lap.hu - öt nap alatt 1600
látogató
A Magyarországi LEADER Központ a LEADER
Program résztvevõi és a program iránt érdeklõdõk
számára elindította a más területekrõl már ismert lap.hu
internetes szolgáltatást. A honlapon minden LEADER-rel
kapcsolatos fontos információ megtalálható, többek
között a nyertes akciócsoportok internetes elérhetõségei,
a LEADER-rel és a vidékfejlesztéssel kapcsolatban
megjelent hírek, tanulmányok, prezentációk, külföldi
LEADER oldalak elérhetõségei. A lap célja a program
bemutatása, népszerûsítése, valamint az akciócsoportokkal történõ kapcsolatfelvétel megkönnyítése. A
statisztikák szerint a honlapot az elsõ néhány napos
próbaüzem alatt is 1600 látogató tekintette meg.
A honlap elérhetõ az alábbi linkre kattintva: leader.lap.hu.
Kérjük, hogy észrevételeiket, vagy azokat a linkeket,
amelyeket meg kívánnak jelentetni az internetes lapon, emailben juttassák el a LEADER Központba Salamon
Zsuzsának: zsalamon@leader.co.hu.

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