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fókusz
Zajlik a LEADER referensek kiválasztása
Néhány héten belül munkába állnak az
akciócsoportok munkáját segítõ LEADER
referensek, akik személyére december 22-ig tehettek
javaslatot a gesztor szervezetek. A LEADER Központba érkezett jelölések feldolgozása folyamatban
van. A meghirdetett feltételek szerint a javaslatokat és
az önéletrajzokat a Magyarországi LEADER Központ
összesíti, pontozza, rangsorolja, és elõterjeszti a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(FVM) Agrár-vidékfejlesztési Fõosztályának. Szükség
esetén 2007. januárjában személyes interjúkra vagy
felvételi vizsgára kerül sor. A referensek személyével
kapcsolatos döntést az FVM hagyja végleg jóvá
2007. január végéig.
Új uniós honlap 2007-2013-ról
Az Európai Unió mûködteti azt az új honlapot,
amely 2007-2013-as költségvetési idõszakkal
kapcsolatos információkat gyûjti össze. Az új tervezési
idõszakban ugyanis számos szempontból változik az
uniós támogatás struktúrája és a finanszírozási
módszerek, emellett több új program indul, amelyek
felváltják jelenleg futókat. A költségvetéssel
kapcsolatos tények mellett sok hasznos információt
tartalmaz az oldal, többek között a sikeres
pályázatíráshoz és a már nyertes projektek
menedzseléséhez is találhatók itt jó tanácsok és
ötletek. A honlap címe: www.2007-2013.eu.

Elbírálás alatt a több ezer helyi pályázat
Több mint 3500 pályázat érkezett be a hetven hazai
támogatott akciócsoport helyi pályázati felhívásaira.
A projektjavaslatok nagy száma is bizonyítja a helyi
szereplõk érdeklõdõdését a térségi fejlesztésekben való
részvétel iránt. A mintegy 5,6 milliárd forintos rendelkezésre
álló forrásra több mint 6 milliárd forint értékû támogatási
igény érkezett be.

A pályázatok elbírálása folyamatos. Egyes akciócsoportoknál már összeült a projektjavaslatokat elbíráló és a
támogatandó pályázatokra javaslatot tevõ Helyi Bíráló és
Monitoring Bizottság. A bizottságok ülései 2007. januárjában
is folytatódnak, hogy az összes beérkezett projektötletrõl
döntés szülessen az akciócsoportoknál. A nyertes projektHasznos
gazdákkal a szerzõdések megkötése 2007. februárjában kezdõdhet meg.

linkek

LEADER Hungária
LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt

További információért kattintson a
cikkek címére.

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

Minden eddiginél több pénz az új tagállamok
felzárkóztatására
December közepén az Európai Parlament (EP) elfogadta az Európai Unió 2007. évi költségvetését. Újszerû
vonásai, hogy egyrészt az elsõ büdzsé, amely a 27 tagú Unióra
vonatkozik, másrészt pedig a kiadások egy részét zárolják, amíg
a Bizottság nem tudja demonstrálni, hogy az uniós
programokhoz minden fillérre szüksége van.
Megemelték a kutatás-fejlesztésre fordítandó összeget a versenyképességi és innovációs programban és a mûholdas
helymeghatározással kapcsolatos Galileo programban. Az EP
megnövelte a strukturális alapokra fordítható kifizetéseket is.
E fejezet minden eddiginél nagyobb részét kaphatják az új
tagállamok: a 2006. évi 23% helyett 44%-ot.
A globalizációs alapról szóló jogszabály elfogadásával 2007-ben
500 millió eurót költhetnek majd a globalizáció miatt állásukat
vesztettek munkaerõ-piaci visszailleszkedésének támogatására.
Az EP költségvetési biztosa szerint új tagállamok elégedettek
lehetnek, a növekedés ugyanis integrációjuk elõrehaladását
jelzi. Az új tagok felkészültségét jelzi, hogy pénzfelhasználásuk
2006-ban megközelítette a 100%-ot. Az új pénzügyi
szabályozás értelmében a pénzhez való hozzáférés könnyebb
lesz, mint eddig, az adminisztrációs terheket ugyanis
lényegesen csökkentik.
Nincs bocsánat: 263,5 millió eurót kell
visszafizetniük a szabálytalanoknak
A hatalmas összeget az agrártámogatások szabálytalanul felhasználása miatt követeli vissza a Bizottság nyolc régi
tagállamtól; a legnagyobb összeget Görögország fizeti. Az elmúlt hét évben ez már a 23. hasonló határozat, s a görögök
mellett listavezetõnek számít Franciaország, Olaszország, Portugália és Spanyolország is. Csaknem mindent tagállam járt már
hasonló cipõben - az új tagoknak csak 2005-ben kezdték el
kifizetni a támogatásokat és a szigorú ellenõrzésekre náluk még
nem került sor.
A Bizottság szigorának oka, hogy az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) hatalmas összeget,
a közösségi büdzsé felét osztják szét a tagállamok. A brüsszeli
auditok rendszeresen ismétlõdnek: a Bizottság évente több mint
200 ellenõrzést hajt végre e téren.
A görögök egyébként az alábbiak miatt kénytelenek a következõ
összegeket visszaszolgáltatni:
1. Olívaolaj-termesztõi
regiszter
létrehozásának
elmaradása - 163,7 millió euró;
2. A gyapottermesztõk támogatási rendszerét nem kötötték
össze a Közösség általános Integrált Irányítási és
Ellenõrzési Rendszerével (IIER), túl késõn ellenõriztek és
hiányosság esetén nem büntettek - 37,4 millió euró;

3. A mazsolaszõlõ-termesztõk támogatásainak túl nagy
területe, elégtelen adatbázis-ellenõrzés, hiányos
ellenõrzés - 30,9 millió euró;
4. Hibák a zöldség-gyümölcs szektor ellenõrzése során 3,57 millió euró.
A görögök a fentieken túl júliusban a vidékfejlesztési pénzek
rossz felhasználása miatt már 14,53 millió eurót, míg áprilisban
egy európai bíróság gyakorlatba való át nem ültetéséért 10,59
millió eurót fizettek vissza. Az ellenõrzések szigora várhatóan a
jövõben sem csökken.
3. Nemzetközi "Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és
Agrárinformatika" (AVA3) konferencia, Debreceni
Egyetem, 2007. március 20-21.
A rendezvény kiemelt célja a vidékfejlesztés, amely a közös
agrárpolitika reformját követõen egyre nagyobb mértékben járul
hozzá, hogy a vidéki térségek meg tudjanak felelni a XXI.
század gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kihívásainak. A konferencia az EU 2007-2013 közötti vidékfejlesztési
politikájával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik elsõsorban:
• A mezõgazdasági és erdõgazdálkodási ágazat
versenyképességének javítása
• A környezet és a vidék állapotának javítása
• A vidéki élet minõségének javítása és a diverzifikáció
ösztönzése
• Helyi kapacitásépítés a foglalkoztatás és a diverzifikáció
érdekében
• A prioritások megvalósítását szolgáló programok
kidolgozása
• A közösségi kezdeményezések kiegészítõ jellegének
biztosítása
Az elõadások leadásának határideje 2007. január 10.
Kapcsolattartó: Herdon Miklós (herdon@agr.unideb.hu)
A rendezvény honlapja itt érhetõ el.
Szeminárium: Helyi és regionális fenntartható
energetikai megoldások finanszírozása
A brüsszeli rendezvény az "EU Fenntartható Energia
Hét" (Sustainable Energy Week, 2007. január 29. - február 2.)
részeként a fenntartható energiával kapcsolatos egyik legfõbb
európai esemény lesz 2007. február 7-én. Célja a helyi és
regionális hatóságok számára rendelkezésre álló pénzeszközök
felhasználásának
elõsegítése
fenntartható
energiával
kapcsolatos projektekhez. Sikeres regionális modellek
esettanulmányai segítik majd a helyi, regionális és európai közés magánszférákat képviselõ résztvevõket, hogy kicseréljék
tapasztalataikat. Az uniós Fenntartható Energia Hét weboldala
itt érhetõ el.

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