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fókusz
LEADER referensek kiválasztása
Mint arról már beszámoltunk, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium jóvoltából
a LEADER+ Program keretében támogatásban részesült akciócsoportok munkaszervezetei akciócsoportpáronként 2007. januártól egy-egy LEADER referenssel gazdagodnak.
Mivel két gesztor szervezethez tartozik majd egy fõállású referens, az akciócsoportok-párok kialakítása a
Minisztérium jóváhagyásával megtörtént. A listát a
gesztor szervezetek a héten megkapták, emellett ide
kattintva honlapunkon is elérhetõ.

Fontos változások a LEADER Programban
A hazai akciócsoportok gesztor szervezeteinek
mûködését érintõ jelentõsebb kérdésekre dolgozott ki megoldást az AVOP Irányító Hatósága. A változásokról a LEADER Központ füzesgyarmati szemináriumán a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal LEADER
osztályának vezetõje, Paszternák Tímea számolt be.
Ficsor Ádám szakállamtitkár úr megbízásából a Központ
munkatársai az elmúlt hetekben felmérést végeztek a
LEADER helyi akciócsoportok körében. A gesztor
szervezeteket elmondhatták, hogy milyen változásokat
tartanak szükségesnek a Program dinamikusabb lebonyolítása és a pénzügyi elszámolás egyszerûsítése
érdekében. Az eredményeket a Központ összegezte,
majd a javaslatokat tartalmazó dokumentumot eljuttatta
az Irányító Hatóság vezetõjének.
Ennek eredményeként született meg az a közlemény,
mely Ficsor Ádám az IH vezetõjének iránymutatásait tartalmazza nyolc pontban, s elsõsorban az elszámolást nehezítõ elemeken kíván változtatni. Az iránymutatások többek között az elszámolható költségek körét, a beszerzésekhez kapcsolódó árajánlatok, illetve megfelelõségi és
minõségi nyilatkozatok beszerzésének egyszerûsítését,
valamint az elszámolások benyújtásának rendjét érintik.

Egyúttal meghirdetésre került a referensek kiválasztására vonatkozó felhívás is, mely itt olvasható. Ennek
értelmében a gesztor szervezetek legfeljebb három
jelöltet állíthatnak a felhívásban meghatározott feltételek szerint, de az egy párt alkotó akciócsoportok közös
jelölt(ek)et is állíthat(nak).
Kérjük a gesztor szervezeteket, hogy a felhívásban
foglaltak szerint 2006. december 22-én pénteken 18
óráig tegyenek javaslatot a referensek személyére.
Természetesen ahol elõzetes egyetértés született a
referens személyérõl, célszerû a jelentkezést minél
hamarabb eljuttatni a LEADER Központba, ezáltal a
felvételi eljárás hamarabb elkezdõdhet.

A Magyarországi LEADER Központ által készített összefoglaló számos olyan észrevételt is tartalmaz, mely a
2007 és 2013 közötti idõszak LEADER Programjának tervezése során bizonyulhat hasznosnak. Paszternák Tímea
a szemináriumon felhívta a jelenlévõk figyelmét arra is,
hogy a LEADER-rel kapcsolatos további észrevételeket
az AVOP Irányító Hatósága és az MVH továbbra is várja.

Hasznos

linkek
LEADER Hungária
LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

Harmadik
LEADER
Szeminárium
Füzesgyarmaton
2006. december 13. és 15. között Füzesgyarmaton
került megrendezésre a Magyarországi LEADER Központ
harmadik, évzáró szemináriuma. A rendezvényen negyven
hazai akciócsoport képviselõje vett részt és szerzett hasznos szakmai információkat idegenforgalommal, vidékfejlesztéssel, és természetesen a LEADER Programmal
kapcsolatban.

A közös forgatókönyvírás alatt kiderült, hogy mire igazán
büszkék, mit látnak fontosnak, másokkal megosztandónak.
Úgy döntöttek, megmutatják csodálatos térségüket,
beszélnek az Egyesületükrõl és a LEADER+ Programról,
kézmûveseik pedig hagyományaikról, rendezvényeikrõl,
terveikrõl és a közösen kialakított boltjukról mesélnek.
A 18 perces film a Központ honlapjáról, ide kattintva tölthetõ
le (mérete 105 MB).

A rendezvény elsõ napján az akciócsoportok helyi
vidékfejlesztési terveiben leggyakrabban érintett terület, a
turizmus volt a téma. Az Európai Unió tendenciáit és a
hazai szabályozásban várható változásokat mutatták be az
elõadók, köztük az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium szakmai fõtanácsadója, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium vezetõ fõtanácsosa, valamint
a Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke. Az
elõadásokat követõen hazai nyertes LEADER akciócsoportok bemutatkozására került sor.

Átalakulóban a hazai energiapolitika
A Magyarországi LEADER Központ nagy hangsúlyt
fektet a megújuló energiaforrások használatának
népszerûsítésére, a témával kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok összegyûjtésére és bemutatására.
A megújuló energiák használatának térnyerését a környezetvédelmi szempontokon túl a jogszabályi háttér változásai
is indokolttá teszik.

A második nap programja a LEADER Program aktuális
kérdései, valamint a vidékfejlesztés jövõjét érintõ témák
köré épült. Elõadást tartott Paszternák Tímea, az MVH
LEADER osztályának vezetõje és Ficsor Ádám. A
szakállamtitkár úr elõadása szerint, a LEADER-elvek az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program több intézkedéscsomagjában is megjelennek. Ennek részleteit és az
elõadások anyagát hamarosan a LEADER Központ
honlapján is olvashatják.
A rendezvény utolsó napján - a korábbi szemináriumokon
megszokottak szerint - a rendezvénynek otthont adó KörösSárréti Akciócsoport fejlesztési elképzeléseinek és kulturális
értékeinek megismerésére került sor, helyszíni látogatások
keretében
A Famulus Sümeg Kistérségéért Egyesület
bemutatkozó filmje
2006 nyarán a Famulus Sümeg Kistérségéért
Egyesület tagjai egy kísérleti programban vehettek részt,
mely célja az önértékelés és közösségfejlesztés volt. A
program alapját egy új szituációs játék, a filmforgatás
jelentette. A Sümegre érkezõ, szociológusokból, filmes
szakemberekbõl és fotósokból álló nemzetközi csapat
szabad kezet adott a készítõknek: azt mutathattak meg
magukról és a térségrõl, amit csak szerettek volna.

A 2006. szeptemberében megszületett energiatakarékossági törvény végrehajtási utasítása legkésõbb 2007. januárjában lép hatályba, ezzel egyidejûleg pedig liberalizálják a villamosenergia-piac utolsó szegmensét is. Emellett
2007. januárjában a gázárak 70-80%-kal nõnek, bizonyos
gázár-támogatások pedig megszûnnek.
A megújuló energiákból elõállított áramot csaknem 10 euró
cent/kWh-os, fix áron veszik majd át, ami a Gazdasági
Minisztérium adatai szerint a 2005. évi átlagos nagykereskedelmi ár csaknem kétszerese.
2007-2013 között az Európai Unió 22 milliárd eurót fordít
regionális fejlesztésre. Ennek nagy része a közlekedési és
az energiaszektor környezetvédelmi céljainak megvalósítását, többek között a megújuló energiák bevezetését és az
energia hatékonyság javítását szolgálja.

Elérhetõ a güssingi tanulmányút összefoglalója
A november végén az osztrák biovárosba,
Güssingbe tett szakmai tanulmányút során
elhangzott értékes szakmai információkat azok számára is
elérhetõvé kívánjuk tenni, akik a látogatáson nem tudtak
részt venni. Az elõadásokról és a helyi üzemekben tett
látogatásokról készült részletes öszszefoglaló minden
elhangzott információt tartalmaz és a Központ honlapjáról
ide kattintva letölthetõ. A dokumentumot nyomtatott
formában a gesztor szervezetek megkapják.

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