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fókusz
5,5% a magyar LEADER Programra 20072013 között
Magyarország 2007-2013 között várhatóan az
agrár-vidékfejlesztési források 5,5%-át fordítja a
LEADER Programra. Mint azt Ficsor Ádám, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára a tihanyi Nemzetközi LEADER Konferencián tartott megnyitó elõadásában elmondta, az
Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) 4. tengelyének költségvetése a tervezett 5%hoz képest várhatóan nõni fog. A fél százalékos
növekedés is több milliárd forintot jelent a LEADER
vidékfejlesztési közösségeknek. A Kormány szándékának megfelelõen a vidékfejlesztésre szánt összegek
szétosztása decentralizáltabbá válhat, így folyamatosan növekedhet azon források összege, melyek
LEADER-szerûen kerülnek felhasználásra. A LEADER
programozás elvei így az EMVA elsõ három intézkedéscsomagjában is nagyobb hangsúlyt kaphatnak.

Szeminárium a LEADER Program jövõjérõl
Füzesgyarmaton
A Magyarországi LEADER Központ soron
következõ, immár harmadik háromnapos szemináriumára 2006. december 13. és 15. között Füzesgyarmaton
kerül sor.
A rendezvény fõ témája ezúttal a LEADER jövõje, az
EMVA harmadik (Az életminõség javítása, a diverzifikáció ösztönzése) és negyedik (LEADER) tengely
összekapcsolásának lehetõségei, a vidékfejlesztésre
szánt összegek "LEADER-szerû" felhasználásának feltételei, valamint a vidéki turizmussal és idegenforgalommal kapcsolatos lehetõségek és elképzelések Magyarországon.
A szeminárium részleteirõl a gesztor szervezetek
tájékoztatást kapnak.

Nemzetközi LEADER Konferencia, Tihany
2006. november 13-17. között a Balaton északi
partján került megrendezésre az év legnagyobb
nemzetközi konferenciája. Az Európai Unió régi és új
tagállamai részérõl egyaránt nagy érdeklõdéssel kísért
rendezvény témája a LEADER az új tagállamokban volt.
A 24 tagállamot, két csatlakozó és egy tagjelölt országot,
valamint az Európai Bizottságot és a brüsszeli LEADER
Obszervatóriumot több mint háromszáz résztvevõ képviselte.
A rendezvény elsõdleges célja az volt, hogy a régi tagállamok megosszák tapasztalataikat a LEADER Programot
még csak rövidebb ideje megvalósító új tagországokkal.
A nyitóelõadások fõ témái a múltból a jövõbe való átmenet és az ennek érdekében megvalósítandó folytonosság;
a program alapját jelentõ LEADER-szellemiség és a
LEADER elterjesztése; illetve az intézményi háttér
kiépítése és a jelenlegi helyzet volt. A párhuzamosan
tartott, szinkrontolmácsolással és moderátorokkal segített
szekcióülések is ezekre alapuló témákat jártak körbe.
Szó esett a különbözõ (helyi, regionális, nemzeti) szintek
közötti felelõsség- és feladatmegosztásról, a program
menedzsmentjének megszervezésérõl és a vidéki
lakosság mozgósítását célzó decentralizált eszközökrõl
és stratégiákról. Az akciócsoportok szerepét a jelenlévõk
többféleképp is meghatározták. Mint elhangzott, az akciócsoport a helyi fejlesztési stratégia kialakítója és megvalósítója, szoros partnerségen alapuló kormányzati eszköz, a helyi fejlesztések motorja, integráltan menedzselt
szervezet, mely adminisztratív illetve pénzügyi feladatokat lát el, valamint projekteket generál, választ ki és monitoroz.
A sokrétû munkához szükséges helyi kapacitások és intézményi háttér kiépítése is komoly hangsúlyt kapott,
melyhez nagy segítséget jelent a
külön szekciókban tárgyalt hálóHasznos
zatépítés, a folyamatos önértékelés, a helyi részvételen alapuló
és innovatív regionális tervezés,
LEADER Hungária
valamint a térségek közötti együttmûködés.
LEADER+ FVM

linkek
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További információért kattintson a
cikkek címére.
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A felsorolt témák megbeszélése és a kapcsolódó
tapasztalatcsere nagyban elõsegítette a kapcsolatépítést
és a partnerkeresést. A tagállamok irányító hatóságai és
LEADER központjai látványos kiállítás keretében
mutatkozhattak be. A rendezvény tiszteletére Gõgös
Zoltán államtitkár, Ficsor Ádám szakállamtitkár és
Pásztohy András miniszteri biztos részvételével, a
Nemzeti Földalap Kezelõ Szervezet vezetõje részvételével gálavacsorát adott a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium.

Mivel hazánkban is növekvõ érdeklõdés mutatkozik az
alternatív energiaforrások iránt és egyre több beruházás
valósul meg, a látogatás programját a szervezõk úgy
állították össze, hogy minél több hasznos, a gyakorlatba
is átültethetõ példát ismerhessenek meg a résztvevõk.
A kétnapos látogatás során bemutatásra kerül a güssingi
energia-önellátási modell, illetve a résztvevõk elõadásokat hallhatnak a regionális és uniós (köztük LEADER)
források felhasználásának lehetõségeirõl a megújuló
energiára épülõ beruházások területén, valamint a
"bioenergia és turizmus" témakörökben. A résztvevõk a
helyszínen ismerhetik meg a helyi biomassza erõmûvek
és a güssingi biogáz üzem mûködését is.
A programon 25 akciócsoport képviseletében mintegy 50
fõ vesz részt. Az utazás során gyûjtött tapasztalatokról a
késõbbiekben részletesen beszámolunk.

Magyar LEADER település európai sikere
A településfejlesztés egyik legnagyobb elismerését könyvelheti el Tápiógyörgye. A település
2006-ban elnyerte az Európai Falumegújítási Díj második
helyezését. A díjat az 1990-es évek óta kapják azok az
európai települések, amelyek példamutató fejlesztéseket
végeztek az épített és természetes települési környezet,
illetve a kulturális hagyományok megõrzése területén.
A község által hosszú évek óta folytatott, Európában is
kiemelkedõ Falumegújítási Programra épül a HajtACsapat Helyi Akciócsoport komplett vidékfejlesztési terve
is, mely azt kiterjesztve segíti elõ a térség fellendülését
és fejlõdését.
A Falumegújítási Programot a Magyarországi LEADER
Magazin decemberi számában részletesen bemutatjuk.
Szakmai út az osztrák biovárosba
A sümegi LEADER szemináriumon elhangzott
ígéretnek megfelelõen november 29-30. között a
Magyarországi LEADER Központ látogatást szervez az
ausztriai Güssingbe. A városban az elmúlt évtizedekben a
megújuló energiák használata terén mintaértékû projektek egész sora valósult meg, melyek révén ma már a helyi
energiaszükséglet egészét megújuló energiákból fedezik.

Brandenburgi akciócsoportok látogatása
2006. november 21-25. között a Magyarországi
LEADER Központ koordinálásával Magyarországra látogat két brandenburgi akciócsoport és a brandenburgi tartományi minisztérium vezetõ LEADER referense.
A sümegi szemináriumon a német akciócsoportoknak
már sikerült hasonló érdeklõdési körû magyar csoportokkal felvenniük a kapcsolatot, s most a közös projektek
témáinak kiválasztása érdekében érkeznek a magyar
felekhez. Ennek keretében a német látogatók megismerkedhetnek a helyi vidékfejlesztési programokkal, az akciócsoport tagjaival és a térséggel.
A látogatás célja a vidékfejlesztési programokban szereplõ fejlesztési irányok közös pontjainak megtalálása, melyeket egy nemzetközi együttmûködés keretében együtt
valósíthatnak majd meg. A vendéglátók a hozzájuk érkezõ delegációknak egész napos bemutatkozó programokat
szerveznek.

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

Kiadja:
Magyarországi LEADER Központ

