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fókusz
A vidékfejlesztési szabályozás átültetése a
gyakorlatba: az Agra Europe 4. Éves Konferenciája - 2006. november 14-15. London
A konferencia a következõ témákkal kapcsolatos
legfontosabb kérdésekre keresi a választ: vidékfejlesztési ügynökségek, földtulajdonosok, gazdaszervezetek, akciócsoportok, illetve nemzeti, regionális
és helyi kormányzati képviselõk. A rendezvény a 20072013-as idõszak új vidékfejlesztési szabályozása és
ennek gyakorlatba történõ átültetése köré épül. A
konferencia során a különbözõ LEADER+ kezdeményezések megismerésére, illetve az Európa-szerte
alkalmazott vidékfejlesztési stratégiák értékelésére is
sor kerül. Az esemény kiváló lehetõséget biztosít új
partnerek megismerésére és az európai vidékfejlesztést irányító legfontosabb döntéshozókkal való
kapcsolatfelvételre is.

Éves LEADER Konferencia, Írország
2006. november 23-24.
Az idei Éves Konferencia két napig tart az
írországi Co Galway-ben. A rendezvény elsõ napja a
következõ hét éves tervezési idõszakra való
felkészülésrõl és elsõsorban a kapcsolódó intézkedésekrõl szól. A második napon a 10 évvel ezelõtt
született Cork-i Nyilatkozat hatásairól lesz szó. Az
eseményen a Nyilatkozat 1996-os megszövegezésének néhány kulcsalakja, köztük Lord Henry Plumb
(az Európai Parlament volt elnöke), Laurent van de
Poele professzor (Nemzetközi és Európai Politikai
Intézet, Leuven-i Egyetem, Belgium), és Michael Cuddy
professzor (NUI Galway) is jelen lesz.

Újra pályázhatók a LEADER-pénzek
Október 25-tõl egy hónapig újra lehet pályázni az
AVOP keretében a vidéki térségek fejlesztésére
szánt LEADER forrásokra.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a
kormányzat eltökélt célja az, hogy az akciócsoportok
minden vidékfejlesztésre szánt forintot felhasználhassanak. Ezért az AVOP Irányító Hatósága november 24-ig
ismét lehetõvé teszi a helyi pályáztatást. |gy remélhetõleg
egyetlen LEADER-forint sem veszik el a magyar vidéktõl.
A LEADER a múlt évben bonyolult eljárásrendszere
ellenére is az egyik legsikeresebb uniós pályázati
program volt. Magyarországon korábban még nem volt
példa arra, hogy helyben szervezõdõ, önkormányzatokból, civil szervezetekbõl és vállalkozókból álló
akciócsoportok pályázhassanak helyi vidékfejlesztési
terveik megvalósítására. Az akciócsoportok többségéhez
elegendõ pályázat érkezett be ahhoz, hogy teljesen fel
tudják használni a pályázati keretet.
A pályázat eddigi sikere bebizonyította, hogy önszervezõdõ
képessége révén a magyar vidék
képes lesz a 2007 és 2013 között
várhatóan rendelkezésre álló
körülbelül 60 milliárd forintnyi
LEADER forrás lehívására is.

Hasznos

linkek
LEADER Hungária
LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

LEADER termékek a Foodapesten
Idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre
2006. november 21-24. között a Foodapest
Nemzetközi Élelmiszer, Ital és Élelmiszer-gépipari Szakkiállítás a Budapesti Nemzetközi Vásárközpont (BNV)
területén. A kiállítás immár szerves része a nemzetközi
eseménynaptárnak, s évrõl évre több tízezer látogatót és
ezer kiállítót vonz.
A rendezvényen idén önálló standdal vesz részt a
Magyarországi LEADER Központ. Itt a LEADER program
népszerûsítésén túl a nyertes hazai akciócsoportok is
lehetõséget kapnak, hogy jellegzetes helyi termékeiket a
kiállítás közönségének bemutassák.

Jelenleg néhány száz hektáron folyik energianövények
termesztése. A cél az, hogy az ültetvények területe 2015ig elérje a százezer hektárt. A telepítés az erdõsítési
programon belül folyik majd, s a gazdálkodók az összeg
több mint felét támogatásként megkaphatnák.
Az Európai Bizottság egyik javaslata is ez irányba mutat:
a 2003-ban bevezetett energianövény-támogatási rendszert ki szeretnék terjeszteni a támogatásban egyelõre
nem részesülõ államokra, így hazánkra is. A cél az
energianövények-termelés fokozása az élelmiszernövények rovására.

A termékek bemutatásának lehetõségérõl és a kiállítással
kapcsolatos egyéb részletekrõl a gesztorszervezetek
tájékoztatást kapnak.

Lezárult a jelentkezés
Lezárult a jelentkezés a brüsszeli LEADER
Obszervatórium által szervezett nemzetközi
LEADER Szemináriumra, melynek témája a "LEADER az
új tagállamokban". A rendezvényen Magyarországot
mintegy hatvan fõs delegáció képviseli. A résztvevõk
között vannak hazai akciócsoport képviselõi, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a
Magyarországi LEADER Központ munkatársai is.
A 2006. november 13-17. között Tihanyban megrendezésre kerülõ eseményen szakmai elõadások és
plenáris ülések keretében neves hazai és külföldi
vidékfejlesztési szakértõk adnak elõ a LEADER Program
történetérõl, jövõjérõl.

Magyarország is egyre több energiát "ültet"
Magyarország területének ötödét borítja erdõ,
melyen évi mintegy hatmillió m3 fát termelnek ki.
Ezzel elértük a maximumot, a fa és az energia iránti
igény azonban egyre nõ. Az egyik fõ megoldás az
energianövények termelésének és használatának
fokozása. Hazánk hét biomassza-erõmûve tavaly már
egymillió m3 fát használt fel.
Az agrártárca egyik fõ célkitûzése az energiaültetvények
területének növelése a gyengébb minõségû földterületeken.

Elkészült a második idõszakos összefoglaló
tanulmány
A Magyarországi LEADER Központ együttmûködõ
partnereként a GKI Gazdaságkutató Intézet Zrt
negyedévenként készít idõszakos összefoglaló tanulmányt a hazai LEADER+ program aktuális kérdéseivel
kapcsolatban.
Ennek érdekében 2006. októberének elején - immár
második alkalommal - a GKI kérdõíves felmérést végzett
a hazai nyertes LEADER akciócsoportok körében. A
felmérés a beérkezett helyi pályázatokkal kapcsolatos
tendenciákat, statisztikai adatokat és összefüggéseket
mutatja be, elsõsorban a megcélzott fejlesztési területek
szerinti bontásban.
A tanulmány magyar és angol nyelven készül el, így a
program aktuális helyzetérõl a hazai programgazda
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumon,
valamint a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon,
és a hazai akciócsoportokon túl a brüsszeli LEADER
Obszervatórium, a külföldi LEADER Központok és akciócsoportok is képet kapnak.
Az anyag elektronikus változata olvasható a LEADER
Központ honlapján (www.leaderkozpont.hu).

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