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fókusz
Budapestre kerül a FAO regionális központja
Hosszú tárgyalások és elõkészítés után végleges döntés született arról, hogy Rómából
Budapestre kerül az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezetének (FAO) európai és középázsiai regionális központja. A hírt Benedek Fülöp, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára jelentette be a FAO múlt héten Rómában
tartott tanácsülését követõen.
A tanácskozáson döntöttek arról is, hogy megreformálják a szervezet szolgáltatási struktúráját, melynek keretében Bangkok és Santiago de Chile mellett
Budapestre kerül a szervezet egyik nagy szolgáltató
központja is.
A budapesti központ a jövõben 42 európai és 20 középázsiai országban felügyeli a világélelmezési programok
végrehajtását.

Még lehet jelentkezni a füzesgyarmati
LEADER szemináriumra
A Magyarországi LEADER Központ 2006.
december 13-15. között rendezi meg a harmadik
LEADER Szemináriumot Füzesgyarmaton.
A rendezvényre már eddig is számos regisztráció érkezett, de december 5-ig még van lehetõség jelentkezni.
A szervezõk minden akciócsoporttól egy fõ jelentkezését várják a regisztracio@leader.co.hu e-mail címen.
Amennyiben a fenti idõpontig nem minden akciócsoport
jelzi részvételi szándékát, akkor lehetõség nyílik egy
akciócsoport részérõl több képviselõ részvételére is.
A Szemináriummal kapcsolatos tudnivalókról folyamatosan tájékoztatjuk a gesztor szervezeteket.

Magyar
akciócsoportok
tanulmányútja
Güssingben
2006. november 29-30-án a Magyarországi
LEADER Központ szervezésében ötvenfõs csoport vett
részt szakmai tanulmányúton az ausztriai Güssingben. A
városban a fosszilis energiahordozók felhasználása mára
teljesen megszûnt, a település energiaszükségletét teljes
egészében megújuló energiaforrások felhasználásával
elégítik ki.

A kétnapos tanulmányút során a résztvevõk elõadást
hallhattak a "biováros" energiaellátási rendszerérõl és
megismerhették a helyi fejlesztési stratégiára épülõ
ökoturizmus lényegét. Az elméleti ismertetõ mellett több,
megújuló energia elõállítását szolgáló erõmûvet, illetve a
város távhõellátását biztosító központot tekintették meg a
résztvevõk.
A tanulmányút során sok olyan hasznos projektötlet, fejlesztési elképzelés került bemutatásra, amelyek a magyar LEADER akciócsoportok számára is példaként szolgálnak és a helyi vidékfejlesztési tervekbe is beépíthetõk.
A résztvevõ "ökoturisták" között a
25 hazai akciócsoport képviselõje
Hasznos
mellett jelen volt a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa, a sajtó képviLEADER Hungária
selõje, valamint a LEADER Központ munkatársai.
LEADER+ FVM

linkek

LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.
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Olasz-magyar együttmûködési megállapodások
Rendkívül sikeres nemzetközi találkozóra került sor
2006. november 28-án a Magyarországi LEADER
Központban, melyre az olaszországi Abruzzo Italico Alto
Sangro Akciócsoport kezdeményezésére került sor.
Az interregionális és nemzetközi együttmûködések terén
rendkívül aktív olasz akciócsoportot háromfõs delegáció
képviselte. Látogatásuk célja az volt, hogy megismerjék a
tevékenységük iránt érdeklõdõ akciócsoportok vidékfejlesztési tervét, illetve nemzetközi együttmûködési projektek
érdekében a magyarokkal közös fejlesztési területeket
keressenek. Az olasz fél elõzetesen kiküldött bemutatkozásának megismerése után több magyar akciócsoport is
jelezte érdeklõdését, akik közül a találkozón öt képviseltette
magát. A résztvevõk kölcsönösen bemutatták térségüket és
vidékfejlesztési tervüket. Már az elõadások során fény
derült arra, hogy a magyar és olasz felek programjában
számos hasonló témakör szerepel. A találkozó eredményeként közös nemzetközi együttmûködési projektek
elindításáról szóló szándéknyilatkozatok kerültek aláírásra.
A nagy sikerû megbeszélés után hazatérve az olasz akciócsoport mint jövendõ projektvezetõ részletes programtervet
készít, melyet néhány héten belül a magyar felek is
kiegészítenek, s amely alapján még idén aláírásra kerülnek
az együttmûködési megállapodások.
A találkozó óta további három magyar akciócsoport jelezte,
hogy hasonló szándéknyilatkozat aláírásával õk is meg
kívánják kezdeni az olasz partnerekkel való hivatalos
együttmûködést.
Brandenburgi tapasztalatcsere Magyarországon
2006. november 21-én ötnapos látogatásra érkezett
Magyarországra a Brandenburgi Tartományi Minisztérium vezetõ referense, valamint a Westhavelland és a
Spreewald akciócsoportok képviselõi. A Magyarországi
LEADER Központ és az érdeklõdõ magyar akciócsoportok
által szervezett programok keretében a vendégek részletesen megismerték a hazai LEADER Program állását,
eddigi tapasztalatait, illetve a jövõre vonatkozó országos és
helyi elképzeléseket.
Az öttagú küldöttség a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumban találkozott Ficsor Ádám szakállamtitkárral
és Paszternák Tímeával, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal LEADER osztályának vezetõjével, valamint a LEADER Központ képviselõivel. A találkozó résztvevõi megbeszélést folytattak a jelenlegi és jövõbeni német, illetve magyar LEADER Programok elvi és gyakorlati
kérdéseirõl.
A programszintû tapasztalatcsere mellett a német delegáció
látogatást tett magyar akciócsoportoknál, melynek témája

elsõsorban a turizmus és a megújuló energiák használata
volt; hosszú távú együttmûködés részleteirõl és német
befektetõk potenciális beruházásairól is tárgyaltak. A tanyás
vidékek fejlesztése kapcsán német mintára történõ,
biomassza-alapú áramszolgáltatásról, víztisztításról és
fûtésrõl, illetve mintaprojektekrõl is szó esett.
A látogatás végén összegzett tervek között a fentieken kívül
egy jövõ év eleji brandenburgi látogatás, illetve a német és
magyar szakminisztériumok közötti még szorosabb
együttmûködés és tapasztalatcsere is szerepelt. A Magyarországi LEADER Központ valamennyi témában készséggel
mûködik közre továbbra is, hogy az egyre barátibbá váló
szakmai kapcsolatok hatékony és szoros együttmûködésekké válhassanak.

Magyar akciócsoportok termékei a Foodapesten
2006. november 21. és 24. között került megrendezésre a 8. Foodapest Nemzetközi Élelmiszer, Ital
és Élelmiszer-gépipari Szakkiállítás, ahol önálló standon kapott helyet a Magyarországi LEADER Központ. Az érdeklõdõk megismerhették a LEADER Programot, felvilágosítást
kaphattak a program jelenlegi állásáról és a következõ
LEADER Programról.
A Központ standján a LEADER kiadványok mellett a magyar akciócsoportok területérõl mintegy harmincféle helyi
termék került kiállításra és kóstoltatásra.
A kiállítás négy napja során több száz látogató kapott
ízelítõt a LEADER térségek termékeinek széles palettájáról,
a sajtoktól a gyümölcsökig, a kolbásztól a pálinkáig, a
legkülönfélébb mézektõl a lekvárokig.
A LEADER stand látogatója volt Gráf József földmûvelésügyi miniszter, Gõgös Zoltán, az FVM szakállamtitkára,
valamint Pásztohy András miniszteri biztos is.

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